
Novák László Ferenc

A Három Város 
néprajza

Volt olyan időszaka az életének, amikor egyáltalán nem lehetett biz-
tosra venni, hogy hosszú, teljes élettel áldja meg a sors. A kisgyerme-
kként megtapasztalt és átélt helyzetek máig kitörölhetetlenül élnek 
benne. A nemzetközi hírű orvos-demográfus április 9-én töltötte be 
80. életévét. A Magyar Tudományos Akadémia doktora Debrecenben 
született ugyan, de élete első 18 esztendejét Hajdúböszörményben 
élte le. Itt volt gyerek, s itt vált felnőtté. 
Böszörmény nem csak a jó és szép emlékek, a felhőtlennek induló 
gyermekkort jelenti számára, hanem egy borzalom rémképei is társul-
nak hozzá. Itt tűzték fel mellére a sárga csillagot, itt zárták gettóba, 
innen indították velük együtt a vonatot Ausztria felé. Családjával 
Bécsbe deportálták, a gneixendorfi lágerben érte a szabadulás pilla-
nata. 
Józan Péter már több mint hatvan esztendeje elkerült Böszörmény-
ből. A történtek ellenére azonban mindig szívesen látogat haza. 
Megvannak azok a „kapcsolódási pontok” is, amelyek révén szinte 
naprakész információval rendelkezik Böszörményről.  Sokszor meg-
fogalmazta már, hogy nagyon sokat kapott a Bocskai-gimnáziumtól. 
Olyan alapokkal látták itt el, amelyekre bátran és biztosan építkezett 
a későbbiek folyamán a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, s az 
azt követő tanulmányai során. Mindig is hangsúlyozta, a gimnázi-
um szellemisége nem engedte meg azt, hogy származásából eredően 
bármilyen baja eshessen. Az alma mater a legnehezebb időben is azt 
a református hitet és erkölcsöt sugározta, melyért egy életen át hálás 
marad az intézménynek.
Már az előtte lévő nemzedék is ebben a gimnáziumban lett érett em-
ber, és ma is őrzi a Köblös Samu igazgató úr által aláírt jutalom-
könyvet, amelyet az édesapja – Dr.Józan Pál – kiváló tanulmányi 
eredményéért és példás magaviseletéért kapott. Most is meghatódik 
azokon a szavakon, melyekkel a két zsoltár kezdődik:  „A Tebenned 
bíztunk elejétől fogva” és a „Mint a szép híves patakra”
Három esztendei gyakorló orvosi tevékenység után a demográfia tu-
dománya keltette fel érdeklődését, azóta is ennek szenteli az életét. 
A legfelsőbb tudományos fokozatait a Londoni Egyetemen szerez-
te, tíz esztendeje pedig az akadémia doktora, sőt még a new york-i 
tudományos akadémia is beválasztotta tagja közé. A Központi 
Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjeként dolgozott, de volt elnöki 
főtanácsadó is.
Legfőbb kutatási területe az életkilátások, a halálozási okok és 
adatok összevetése. Tette, teszi mindezt azért, hogy minél hosszabb 
életkort éljünk meg mi és az utánunk következő generáció tagjai. 
Tudósként ezen volt a Népegészségügyi Tanács alapító elnökeként, s 
ezzel foglalkozott a mintegy másfélszáz publikációjában is.
Három identitása van: az európai, a magyar és a zsidó. Amikor a 
Londoni Egyetemen, egy előadás szünetében lelkesen beszélt a mag-
yar költészet csodájáról, Arany János Hamlet-fordításából „a lenni, 
vagy nem lenni” monológ első sorait idézte, és azt kérdezte a sok 
országból összeverődött hallgatóktól, hogy felismerik-e ezeket a soro-
kat. Mindnyájan azt mondták, ez Shakespeare híres monológja. Ez 
volt az ő elégtétele, hogy egy kis népben is léteznek Shakespear-hez 
képest is kongeniális alkotók. 
Ha játszani szeretnék, akkor azt írnám, nyolcvan Józan-esztendő. 
A szó nemes és átvitt értelmében is józan, hiszen senki és semmi nem 
tántorította el pályájától. Kitartásának és szorgalmának köszön-
hetően vált a tudomány nemzetközi szaktekintélyévé, melyben 
segítette felesége és leánya is. 
Józan Péter ezekben a napokban biztosan sokat gondolkodik életéről, 
munkájáról, megélt örömteli és szomorú pillanatairól. Talán ebben a 
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I. BEVEZETÉS 
 

 

 

A Három Város, Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd a mezővárosi fejlődés jel-

legzetes típusa, évszázados fejlődés eredménye, magyar sajátosság, valójában 

hungarikum. 

A magyarországi településfejlődés sokrétű problémája kiemelkedő része a te-

lepüléstörténeti kutatásoknak. A régészeti eredményekre alapozva írta meg Szabó 

István a falurendszer kialakulását a 10–15. században, tehát arra az időszakra irá-

nyította a tudományos érdeklődés figyelmét, amelyben a nomád életmódot foly-

tató magyarság szilárd településhálózatot kialakítva élt és gazdálkodott.1 Ugyan-

csak Szabó István tisztázta a praedium kérdését, a jobbágy telekszervezet kialaku-

lását, amely összefüggések nélkülözhetetlenek a településrendszer további alaku-

lása tekintetében.2 Történészeink nagy súlyt helyeztek a korai városfejlődés kér-

déseinek tisztázására, s így – vizsgálatunk tárgyát illetően – a mezővárosi fejlődés 

problematikájára is. Kiemelkedő e téren Mályusz Elemér munkássága, aki a jogi 

viszonyok alapján kísérelte meg először meghatározni az „oppidumokat”, rámu-

tatva, hogy inkább jobbágy, mint polgár a mezőváros lakója,3 s megvilágította a 

mezőváros lényegét, kiemelve fontosságát az agrár- és kézműipari termelésben, 

amelyek meghatározott jogi viszonyok között juthattak érvényre. A mezőváro-

sokat Mályusz a várossá fejlődés differenciált állapotának tekinti, s kialakulásukat 

a 14. századra teszi.4 Fügedi Erik megállapítja, hogy a mezővárosok földesúri 

függésben lévő települések, amelyek azonban magukban hordoztak bizonyos vá-

rosi funkciókat, de önállóságuk nem teljesedhetett ki egészében, „önálló kategó-

riák maradtak a falvak és városok” között.5 Bácskai Vera a 15. századi mezővá-

rosi fejlődés vizsgálata során, annak a kor viszonyaihoz mérten fejlett termelési 

szervezetét bizonyítja. Bácskai hangsúlyozva, hogy földesúri függőségi viszonyok 

között is a mezővárosok árutermelő agrártevékenységükkel tűntek ki, s mint sajá-

tos magyar települési képződmény, nemcsak elérte, de túl is haladta egyes nyugat-

európai területek fejlődési szintjét.6 Szücs Jenő a kézműipari termelés,7 Major Je-

nő a kereskedelmi tevékenység jelentőségét emeli ki a társadalmi munkamegosz-

 
 1  Szabó 1971. 
 2  Szabó 1968. 
 3  Mályusz 1926. 
 4  Mályusz 1953; lásd Mályusz 1984. 
 5  Fügedi 1981: 336–355. 
 6  Bácskai 1965. 
 7  Szűcs 1955; vö. Eperjessy 1967. 
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tás területi alakulásában, a városi fejlődésben.8 Pach Zsigmond Pál, Székely 

György történeti vizsgálatai egyértelműen bizonyítják a nagyarányú árutermelő ál-

lattenyésztést az Alföldön, amely a mezővárosi fejlődés fő mozgatója volt a 15–

17. században.9 

A mezővárosok agrár árutermelő szerepe elválaszthatatlan a földterület, a 

földhasználat kérdésétől, melynek dominanciájára Makkai László mutat rá.10 

Egyes alföldi mezővárosokkal kapcsolatban is hangsúlyozza a tágas határon való 

kötetlen határhasználat eredetiségét.11 

Pach Zsigmond Pál szerint a magyar agrárfejlődés a 16. századtól tért el a 

nyugat-európai iránytól, elsősorban is a királyi Magyarország területén.12 Az itteni 

mezővárosok a földesúri befolyás erősödésével fokozatosan hátrányos helyzetbe 

kerültek, amit bizonyít például Makkai László, Orosz István a hegyaljai borterme-

lő mezővárosok esetében.13  

A török hódoltsági területen – sajátos módon – tovább erősödött a mezővá-

rosok pozíciója. Gyimesi Sándor ennek főbb motiváló tényezőjét a regionális 

munkamegosztásban látja, a 15. században fellendült, s a 17. század második felé-

ig tartó nemzetközi jószágkereskedelem konjunktúrájában, amelynek legfőbb ki-

szolgálói a termelési központok, a mezővárosok voltak az Alföldön.14 A sajátos 

gazdasági állapot jelentőségét hangsúlyozza Buza János, Iványosi-Szabó Tibor 

is.15 A töröktől nyert kiváltságos állapot, s a viszonylagos laza függés a magyar 

hatalomtól, magyarázzák a politikai autonómia erős kohézióját – mutat rá Hegyi 

Klára, Péter Katalin, Szakály Ferenc.16 A hódoltsági mezővárosok a magyar vá-

rosfejlődés jellegzetes típusai, képviselői a prekapitalista társadalmi-gazdasági vi-

szonyoknak megfelelő településrendszernek. Az autonómia elválaszthatatlan volt 

a kálvinizmustól, mint amely eszme legjobban megfelelt az önrendelkezésre 

kényszerült, a polgáriasodás kezdeti útszakaszán járó népesség vallási ideológiájá-

nak – mutat rá Benda Kálmán.17  

Az Alföld településkutatásának alapvető munkája a „Falvak, mezővárosok az 

Alföldön” tanulmánykötet.18 Számos témamonográfia részletesen foglalkozik az 

 
 8  Major 1966. 
 9  Pach 1963; Székely 1961. 
10  Makkai 1957, 1958. 
11  Makkai 1958: 86–88. 
12  Pach 1963; a 15–16. századi városfejlődéssel kapcsolatban vö. Makkai 1963; Szücs 1963; 

Kubinyi 1965. 
13  Makkai 1956; Orosz 1960, 1965. 
14  Gyimesi 1981: 140–141. 
15  Búza 1977, 1980; Iványosi Szabó 1980. 
16  Hegyi 1976, 1985; Péter 1975, 1985; Szakály 1981. 
17  Benda 1976; Péter 1985. 
18  Novák–Selmeczi (szerk.) 1986. 
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Alfölddel is. A 18–19. század mezővárosi kutatása gazdag szakirodalommal ren-

delkezik, melynek alapján erőteljesebben kidomborodik az Alföld sajátos telepü-

lési jelentősége. Alapvető munka Gyimesi Sándoré, amelyben a városállomány 

változásait vizsgálja a 19. század második feléig.19 Az agrártörténet, s a néprajzi 

kutatás különösképpen a mezővárosok termelési, települési szervezetére irányul. 

Kiemelkedő e téren Balogh István munkássága, aki az alföldi tanyásgazdálkodás-

ra, települési viszonyokra, Debrecen hagyományos társadalmi-gazdasági viszo-

nyaira irányította a figyelmet.20 Orosz István a Tokaj-Hegyalja, s a hajdúsági me-

zővárosok termelési struktúráját vizsgálja több művében.21 Az alföldi település-

rendszer problematikáját Rácz István boncolja tanulmányaiban.22 Für Lajos az al-

földi homoktájak intenzív kertkultúráját, s települési képződményét tárja fel 

munkáiban23 Novák László Ferenc településnéprajzi összefoglaló írásaiban tár-

gyalja az Alföld mezővárosi fejlődését.24 

Az Alföld-kutatás kiemelkedő tudósa, Györffy István a nagytáj sokoldalú 

vizsgálatainak alapjait rakta le: a jellegzetes települési viszonyokat (kertesség, 

tanyásodás), a gazdálkodási, építészeti viszonyokat, a népművészeti kultúrát stb. 

dolgozza fel műveiben.25 Szilágyi Miklós a Békés megyei mezővárosok termelési 

szervezetének kutatását súlypontozza,26 Juhász Antal Szeged, Tálasi István, Szenti 

Tibor, Novák László Ferenc Hódmezővásárhely27 tanyafejlődési kérdéseire irá-

nyították a figyelmet. Varga Gyula,28 Molnár Balázs,29 Bárth János,30 Bellon Ti-

bor,31 Papp László,32 Szabó Kálmán,33 Égető Melinda,34 Barabás Jenő,35 Szabó 

László,36 Kocsis Gyula,37 Márkus István,38 s mások. Novák László Ferenc egyes 

alföldi mezővárosok – köztük Cegléd, Hódmezővásárhely, Hajdúböszörmény, 

 
19  Gyimesi 1981: 142–193. 
20  Balogh 1965: 349–479, 1954–1955, 1981: 91–215, 273–308. 
21  Orosz 1965, 1973a, 1973b, 1974. 
22  Rácz 1980, 1982. 
23  Für 1980, 1983. 
24  Novák 1986, 1995, 1997. 
25  Györffy 1910, 1926a, 1926b, 1937. 
26  Szilágyi 1974, 1980. 
27  Juhász 1975, 1989; Tálasi 1983; Szenti 1979; Novák 2003. 
28  Varga 1979. 
29  Molnár 1952. 
30  Bárth 1974, 1975, 1995. 
31  Bellon 1974. 
32  Papp 1936, 1940. 
33  Szabó L. 1936. Nagykőrössel kapcsolatban Márkus 1943. 
34  Égető 1974. 
35  Barabás 1964. 
36  Szabó L. 1979, 1982. 
37  Kocsis 1985. 
38  Márkus 1943; vö. Majlát 1943. 
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Szabadszállás, Nagykőrös – településrendszereinek sajátos társadalmi-gazdasági, 

települési viszonyait tárja fel.39 Hoffmann Tamás,40 Hofer Tamás41 az alföldi te-

lepülések, mezővárosok sajátosságainak kihüvelyezése mellett súlyt helyeztek an-

nak európai rendszerben történő elhelyezésére is. 

Az alföldi településkutatás számos kérdést tisztázott a magyarság ezeréves 

Kárpát-medencei honfoglalását illetően. Az Alföld kapcsán merült fel a nomád 

örökség kérdése (kertes települések, tanyák kialakulása), tehát azon a társadalmi-

gazdasági kérdések fejtegetése, amelyek nomád kulturális hagyatékunk új környe-

zetben való beilleszkedését, Európa társadalmi-gazdasági kulturáltságához való 

viszonyulását (közös vonások, egyediség) világítják meg. Hasonló eredményeket 

mutat fel az Alföld anyagi és szellemi kultúrájának kutatása, néprajzi kismonográ-

fiák foglalkoznak Debrecennel,42 Szegeddel43 – s az e munka előzményét képező 

– Három Várossal,44 etnikai csoportokkal, tájegységekkel, mint a Jászság,45 Haj-

dúság,46 Kiskunság,47 Nagykunság,48 Nyírség.49 Az alföldi mezővárosokról az 

utóbbi évtizedekben készült számos monográfia, tanulmánykötet – még ha mo-

zaikszerűen is – szélesebb körben reprezentálja a népi kultúrát, mint például 

Orosháza,50 Jászdózsa.51 Mezőberény,52 Polgár,53 Gyoma,54 Békés,55 Hajdúná-

nás,56 Hajdúszoboszló,57 Nagykőrös,58 ,Mezőcsát,59 Kecel,60 Csépa61 s Berettyóúj-

falu62 kötetei. 

 

 
39  Novák 1975a, 1978, 1982a, 1994, 2003.  
40  Hoffmann 1975. 
41  Hofer 1974, 1980. 
42  Balogh 1973. 
43  Bálint 1968; lásd még Bálint 1976–1977. 
44  Novák 1986b. 
45  Szabó L. 1982. 
46  Balogh 1969. 
47  Tálasi 1977. 
48  Erdész 1974; Bellon 1979. 
49  Erdész 1974. 
50  Nagy (szerk.) 1965. 
51  Szabó L. (szerk.) 1973. 
52  Szabó F. (szerk.) 1973. 
53  Bencsik (szerk.) 1974. 
54  Szabó F. (szerk.) 1977. 
55  Dankó (szerk.) 1983. 
56  Rácz (szerk.) 1973. 
57  Dankó (szerk.) 1975. 
58  Novák (szerk.) 1978. 
59  Kiss–Pataki (szerk.) 1971. 
60  Bárth (szerk.) 1984. 
61  Barna (szerk.) 1982. 
62  Varga (szerk.) 1981. 
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Az egyes összefoglaló munkák, nagy témamonográfiák nélkülözhetetlen ada-

tokat, összefüggéseket tárnak fel az Alföld anyagi kultúrájának megismeréséhez. 

Az Alföld-kutatás eredményeként látott napvilágot az Alföld földművelő gazdál-

kodását és állattenyésztését összegező tanulmánykötet.63 A témamonográfiákat il-

letően alapvető Balassa Iván kukoricatermesztéssel, eke és szántás történetével 

foglalkozó monográfiája.64 Hoffmann Tamásnak a gabonaneműek nyomtatását,65 

Takács Lajosnak a dohány termesztését,66 Paládi Kovács Attilának a rétgazdálko-

dást,67s nem utolsósorban Szabadfalvi Józsefnek az extenzív állattartást feldolgo-

zó összegző munkája.68 

Több kisebb-nagyobb témamonográfia az Alföld különböző vidékeinek anya-

gi és szellemi kultúrájáról nyújt átfogó képet. E bevezető célja nem lehet a tudo-

mányos eredmények részletes bibliográfiai összefoglalása, csupán a teljesség igé-

nye nélkül, jelzésszerűen emeljük ki azokat a munkákat, amelyek alapján átfogó 

képet kaphatunk az Alföld sokrétű, színes, fejlett társadalmi-gazdasági s művelt-

ségi viszonyairól. Például Madarassy László Kecskemét,69 Novák László Ferenc 

Nagykőrös és az Alföld földművelő gazdálkodásával,70 Bencsik János Hajdúbö-

szörmény,71 Fazekas Mihály Kunmadaras,72 Nagy Gyula Orosháza,73 Szilágyi 

Miklós Nagykunság,74 Varga Gyula Kismarja állattartásával kapcsolatos munkái,75 

vagy Bellon Tibor Karcag,76 Nagy Gyula Orosháza,77 Novák László Ferenc az 

Alföld78 földművelését tárgyaló kötetei, úgyszintén Dobrossy Istvánnak a Nyírség 

dohánytermesztésével,79 Szabó Kálmánnak Kecskemét szőlő- és gyümölcster-

mesztésével,80 Novák Lászlónak Albertirsa és Pilis hagyományos szőlőművelésé-

vel,81 Varga Gyulának az Érmellék szőlőkultúrájával,82 Égető Melindának az Al-

föld hagyományos szőlészetével83 stb. kapcsolatos feldolgozásai. 

 
63  Novák (szerk.) 2002, 2004. 
64  Balassa 1960, 1973. 
65  Hoffmann 1963. 
66  Takács 1964. 
67  Paládi-Kovács 1979. 
68  Szabadfalvi 1970. 
69  Madarassy 1912. 
70  Novák 1994. 
71  Bencsik 1971. 
72  Fazekas 1979. 
73  Nagy 1968. 
74  Szilágyi 1968. 
75  Varga 1971, 1979. 
76  Bellon 1973, 2000. 
77  Nagy 1963. 
78  Novák 2002. 
79  Dobrossy 1978. 
80  Szabó K. 1934. 
81  Novák 1975b. 
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Az Alföld hagyományos építészetének kutatásában jeles eredményeket ért el 

Györffy István,84 az Alföld-kutatás jegyében született összegző munkája az „Épí-

tészet az Alföldön” című tanulmánykötettel.85 Számos kismonográfia is foglalko-

zik vele, mint például Dám László tájmonográfiái és nagytáji összegzései,86 Sápi 

Lajos Debrecen,87 vagy Szalontai Barnabás Nyírbátor építészetét vizsgáló köte-

tei,88 s Novák László Ferencnek a Három Város építészetét bemutató munkája.89 

A kézműipar, kereskedelem kutatása elmarad a többi területek mögött. Alap-

vető összefoglaló munkának tekinthető az Alföld-kutatás jegyében született 

„Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön” tanulmánykötet.90 A ki-

sebb-nagyobb tanulmányok mellett91 egy-egy mezőváros, illetve mesterség vo-

natkozásában láttak napvilágot összegzések. Említést érdemel Horváth Zoltán 

Nagykőrös céhes kézműiparát tárgyaló műve,92 s kiemelkedő értékű Györffy Ist-

ván alföldi szűr monográfiája.93 Kiss Lajos Nyíregyháza szűcsiparát dolgozta fel, 

hasonlóan a vásárhelyi szűcsmesterséget.94 Az alföldi viselet vonatkozásában em-

lítésre méltó Dorogi Márton kunsági kisbundáról írott munkája,95 s Szabadfalvi 

Józsefnek a debreceni mézeskalácsos mesterségről, valamint a fekete kerámiáról 

szóló publikációja.96 Az árucsere, vásárok avatott szakértője Dankó Imre, aki 

számos tanulmányában értékeli az Alföld kiemelkedő szerepét a kérdéskörben.97 

Az alföldi mezővárosok, falvak társadalmi viszonyaival valamennyi monográ-

fia, tanulmánykötet foglalkozik. Összegző tanulmánykötet az „Alföld társadal-

ma”, amely az Alföld-kutatást reprezentálja.98 Az átfogó témafeldolgozások kö-

zött szükséges megemlíteni Szabó László, Tárkány Szücs Ernő munkásságát, s 

Örsi Julianna tanulmányait, akik átfogóan összegezik a társadalmi, jogi viszonyok 

különböző kérdéseit.99 

 

 
82  Varga 1974. 
83  Égető 1993. 
84  Györffy 1908–1909, 1927. 
85  Novák–Selmeczi (szerk.) 1989. 
86  Dám 1972, 1975, 1982. 
87  Sápi 1972. 
88  Szalontai 1984. 
89  Novák 1989. 
90  Novák (szerk.) 2008. 
91  Vö. Domokos 1955. 
92  Horváth 1943. 
93  Györffy 1930. 
94  Kiss 1929, é. n. 
95  Dorogi 1962. 
96  Szabadfalvi 1959, 1963. 
97  Dankó 1979. Szakirodalmi áttekintéssel. 
98  Novák (szerk.) 1999. 
99  Szabó L. 1968, 1980, 1982; Tárkány Szűcs 1981; Örsi 1983, 1990. 
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Az Alföld szellemi kultúráját taglalja a „Hiedelmek, szokás az Alföldön” című 

tanulmánykötet.100 Bár jó néhány kisebb-nagyobb tanulmány érinti, nagyobb ösz-

szegző munkák csupán kis számban bukkannak elő. Felbecsülhetetlen értékűek 

Kálmány Lajos gyűjtései, közlései,101 Bálint Sándor Szeged-monográfiája,102 Bar-

na Gábornak a Hortobágy hitvilágát feldolgozó munkája,103 Ujváry Zoltán impo-

záns monográfiái a dramatikus népszokások köréből,104 illetve Ferenczi Imre ta-

nulmányai,105 vagy Beck Zoltán összefoglalása Békés megyéből,106 Bartha Elek 

vallásnéprajzi munkája,107 Gyivicsán Anna, Krupa András nemzetiségi kutatá-

sai.108 

A népzenének, néptáncnak, népköltészetnek is gazdag tárháza az Alföld. Ezt 

reprezentálja Vargyas Lajos munkássága,109 Martin György kutatásai.110 Bálint 

Sándor,111 Ortutay Gyula,112 Erdész Sándor,113 Béres András114 és mások népme-

sés, szöveggyűjtései a gazdag szellemi örökséget, színességet bizonyítják az Alföld 

különböző vidékeiről. 

Valamennyi településsel, építkezéssel, gazdálkodással, család- és munkaszer-

vezettel foglalkozó mű az Alföldnek az agrártermelésben elfoglalt előkelő helyét, 

a termelés viszonylag magas színvonalát, intenzitását bizonyítja az adott kor tár-

sadalmi-gazdasági viszonyai között. A népművészet alföldi megnyilatkozásai, a 

hiedelem- és szokáskultúra, a hagyományvilág gazdagsága – az említett vázlatos 

bibliográfia alapján is megállapítható – azt mutatják, hogy az agrártermelésben 

élen járó Alföld szellemi kultúrája is alapvető jelentőségű. A történeti-néprajzi 

adatokkal feltárt hagyományvilág időbeli változásai egyértelműen a szellemi kul-

túra színességét, gazdagságát, a népi műveltség magas színvonalát igazolják.  

A Három Város monografikus történeti-néprajzi vizsgálata ezt a megállapítást 

erősíti meg. 

 
100  Novák (szerk.) 1992. 
101  Kálmány 1877–1878, 1881–1882, 1893 stb. 
102  Bálint 1980. 
103  Barna 1978. 
104  Ujváry 1978, 1983. 
105  Ferenczi–Ujváry 1962; Ferenczi 1970, 1980–1981, 1982. 
106  Beck 1974. 
107  Bartha 1992. 
108  Gyivicsán 2001; Krupa 1980. 
109  Vargyas 1979, 1981. 
110  Martin 1974, 1979. 
111  Bálint 1975. 
112  Ortutay 1935, 1940. 
113  Erdész 1968. 
114  Béres 1967. 
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II. MEZŐVÁROSOK AZ ALFÖLDÖN 
 

 

 

A MEZŐVÁROSI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI 

 

A „mezőváros” fogalom értelmezése, meghatározása tekintetében elöljáróban 

arra a vitára irányítjuk a figyelmet, amely a településföldrajz és szociológia kiváló 

képviselői, Mendöl és Erdei között folyt le az 1930/40-es években. Mendöl Ti-

bor meghatározta a város kritériumait: egy település annak minősíthető, ha nem 

mezőgazdasági foglalkozásúak lakják, nagy a népességszám, a lakosság idegen 

mezőgazdasági termékekre szorul, következésképpen a munkamegosztás na-

gyobb fejlettségi fokot ér el. A nagy népsűrűség megköveteli a zártabb és maga-

sabb építkezést, ahol gazdasági épületek nincsenek, s fejlett a közműhálózat.1  

E meghatározó jegyek eleve kizárják a mezőgazdaság szerepét a várossá alakulás-

ban. A települések tipologizálása során „falusias” és „városias” csoportokat hatá-

roz meg Mendöl. A falusias csoportos település nem tölt be központi szerepkört, 

a „lakóhely-egységek” együttesen alkotják a belsőséget, míg a „munkahely-

egységek” a külterületét. „Ez az a település, amelyet általában falunak nevezünk” 

– állapítja meg Mendöl. A „városias” csoportos település” lényege a központi 

szerepkör, valamint a csoportos jelleg, azaz a „lakóhely-egységek” közvetlenül 

egymáshoz csatlakozása. Ezt a települést nevezik városnak. A nagy típusok mel-

lett átmenetiek is vannak, mint pl. „átmenet a falusias magános és a falusias cso-

portos település között”, valamint „átmenet a falusias és városias csoportos tele-

pülés között”. Ez utóbbi csoportba tartoznak az alföldi városok, amelyekről így 

ír Mendöl Tibor:  
 
„A mi alföldi városaink geográfus szemmel nézve úgy tekinthetők, mint óriás fal-

vak, amelyek magjában kisebb-nagyobb város található. Amit a közigazgatás, pl. 
Hódmezővásárhely városának nevez, az jelent elsősorban is egy szétszórt tanyavilá-
got, másodsorban jelent egy Hódmezővásárhely falut, és jelent végül is azt a legbelül 
helyet foglaló városias szerepköröket betöltő, külsejében is város jellegű települést, 
amely a közigazgatási Hódmezővásárhelynek csak igen kis töredékét teszi ki”.  

 

A formális településföldrajz e megállapításának erénye, hogy rámutat a mező-

város településmorfológiai sajátosságára, az övezetes térbeli tagozódásra. Az öve-

zetek azonban nem tekinthetők önálló településeknek, mint teszi Mendöl: a me-

 
 1  Mendöl 1963: 23–24. 
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zővárosi településszerkezet nem átmenet a falu és város között, hanem „két (azaz 

három) egymásba tolt önálló, külön település”.2  

Mendöl Tibor formális településföldrajzi értékelése a települést, nevezetesen a 

mezővárost csak mint morfológiai tényezőt vette tekintetbe, de a településfejlő-

dést meghatározó más alapvető, lényeges jegeket, mint például a jogi, társadalmi-

gazdasági viszonyokat figyelmen kívül hagyta. A Györffy István nevével fémjel-

zett 20. század eleji kutatások (kertes város, nagykun, illetve a magyar tanya fejlő-

désének kérdései),3 rávilágítottak az alföldi településfejlődés lényegi tendenciáira. 

A nagyhatárú, jellegzetes településszerkezetű városokat Györffy – utalva az ős-

termelés determináltságára – „paraszt városnak” nevezte.4  

Gyöffy István történeti-néprajzi kutatómunkája tehát körvonalazza a sajátos 

alföldi településfejlődés irányvonalát, s azt, hogy az agrárviszonyok is megterem-

tették a városiasodás lehetőségeit. Erdei Ferenc az előzmények és saját eredmé-

nyei alapján (szülővárosa, a Maros-parti nagy határú mezőváros, Makó példáján 

is)5 vállalkozott a mezőváros lényegének meghatározására. Szerinte a „mezőgaz-

dák városának” egyik magyar formáját a „kertes városok” testesítik meg: ennek 

belső része kizárólag lakótelep lakóházakkal, a gazdasági udvarok elkülönülve, a 

város peremén lévő „kertségen” helyezkednek el. Minden gazdának két háza van 

– szögezi le Erdei –, egyik a lakása, másik „istálló és raktárhelyiségképpen gazda-

sági célokra”. A másik városias település Erdei szerint a „tanyás város”, amelynek 

központjában állnak a lakóházak, míg a gazdasági részleg a határbeli szántóföldre 

helyeződött ki.6 Tehát a városiasság lényege elválaszthatatlan a mezővárosi ter-

meléstől. A mezőváros Erdei-féle meghatározásával élesen szembe helyezkedett 

Mendöl Tibor, kijelentve: „Soha sem tekintettem a várost házformák kérdésének, 

de nem vagyok hajlandó őstermelői telekberendezés kérdésének sem tekinteni” – 

írja.7 Településmorfológiai szemléletét tükrözi az a megállapítása is, miszerint  
 

„állandóan lakott tanya feltétlenül állandó település. […] Nem az a lényeges, hogy 
hány személy, ki lakik ott és egész életén át lakik-e ott, hol született és hol fog meg-
halni, a maga ura-e vagy másnak cselédje, vannak-e szülei és azok hol laknak […] 
ezekre a személyi természetű és emberek egymáshoz való viszonyát illető […] kérdé-
sekre legfeljebb már csak azután kerülhet sor, miután az első döntő kérdést tisztáztuk, 
mindig lakik-e ott valaki, és ennek a valakinek a tanya lakóhelye is, a hozzá csatlakozó 
földdel együtt élettere is”.8  

 
 2  Mendöl 1963: 36. 
3  Györffy 1910, 1926a, 1926b, 1937. 
4  Györffy a „népes nagyhatárú alföldi parasztvárosok” kialakulását a török világnak tulajdonítja. 

Györffy 1943: 41. 
5  Erdei 1934. 
6  Erdei 1974: 24–26. 
7  Mendöl 1939: 223. 
8  Mendöl 1939: 221. 
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A mezőváros értelmezése kapcsán kijelentette Mendöl: a „várost nem szabad 

összetéveszteni a kialakulására ható tényezőkkel”.9 Ezzel szemben Erdei rámutat 

a lényegre: a tanya nem lehet önálló település, mert ha a  
 

„tanyát állandóan lakottnak találom, még nem azt állapítottam meg, hogy egy 
térbelileg elhatárolásról van szó, […] az itt szóban forgó embercsoportnak a városban 
is van lakása, sőt életük egy-egy szakában csak a városban van, és akkor is, amikor a 
lakás látszólag a tanyán van, sok „lakás” szükségletüket nem a tanyán, hanem a vá-
rosban elégítik ki. A tanyás határ nem önálló település, hanem része egy magasabb egységnek: 
városrész vagy falurész. Lehet önálló tájegység, de nem önálló település”  

 

– szögezi le.10  

A településföldrajz és településszociológia közötti vita során felszínre kerültek 

azok a funkcionális jegyek, amelyek jellemzői, meghatározói a sajátos, nagyhatárú 

mezővárosnak, a település övezetekre tagolódása, amely azonban nem spontán 

módon alakult ki a 20. századra, hanem meghatározott társadalmi-gazdasági fej-

lődés eredménye: településrendszer. Az övezetekre tagolódás egyben jelzi a mezővá-

ros „összetett” jellegét, tehát azt, hogy funkcionálisan összetartoznak az egyes te-

lepülészónák. A későbbi településföldrajzi kutatás funkcionális szemlélete szintén 

a településrendszert állítja a városiasság értékmeghatározásának középpontjába. 

Lettrich Edit – még ha nem is használja a „mezőváros” terminológiát – az alföldi 

városok komplex életjelenségére mutat rá: a  
 

„funkcionális tartalomra épülő földrajzi városfogalom szerint a város kiterjed mind-
azokra a területekre, amelyek által a város a maga rendeltetését betölti. A fejlett vá-
rosokban felhalmozódó különböző funkciók, a sokféle szerepkörnek megfelelően, a 
városterületen térbelileg differenciálódva helyezkednek el. Ezzel tehát megindul a kü-
lönböző rendeltetésű területek, az övezetek kiformálódása. A város így szerkezetileg 
mind összetettebbé válik”  

 

– írja, s példaként Kecskemétet hozza fel, ahol a „tartozéktelepülések” és a törzs-

település együtteséből álló eszmei területegyüttes alkotja a földrajzi értelemben 

vett város területét.11  Az eddigiek során a mezővárosra ha definíciót nem is kap-

tunk, de lényegét illetően főbb jellemvonásai meghatározódtak. Legfontosabb té-

nyező az, hogy az agrárviszonyok is teremthettek városias fejlődést. Döntően 

hangsúlyozódott a határnagyság kérdése. A mezőváros lényege az agrártermelés 

vonatkozásában alapvetően összefügg a tágas határral. A különböző helyi és 

helyzeti energiák határozták meg kialakulását, fejlődését, s az ennek részeként ki-

alakult tágas határ lehetővé tette a település térbeli, funkcionális tagolódását, a te-

 
 9  Mendöl 1939: 226. 
10  Erdei 1941: 107–108. 
11  Lettrich 1968: 8–9. 
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lepülésrendszer összekovácsolódását. Nagytáji viszonylatban az egyes mezővá-

rosok különböző szerepkört is betölthettek, helyi és helyzeti energiáinak köszön-

hetően töltötte be kisebb-nagyobb közigazgatási, vallási, szellemi, kézműipari, s 

nem utolsósorban, kereskedelmi központ szerepét.  

A mezővárosi problematika említett vizsgálata is hangsúlyozottan – még ha 

nem is került szóba – arra a tényre irányítja a figyelmet, hogy ez a települési for-

ma történeti képződmény. Meghatározott történeti, politikai, jogi, s következés-

képpen társadalmi-gazdasági tényezők játszottak közre kialakulásában, évszáza-

dokon át tartó fejlődésében. 

A történeti kutatás a 14. századra teszi a mezővárosi fejlődés kezdetét Ma-

gyarországon.12 Ez az az időszak, amikor átrendeződött a települési struktúra. 

Mint Szabó István kutatásaiból tudjuk, a 13. században ment végbe a depo-

puláció: ennek során megritkult a településállomány, a kedvezőbb helyi és helyze-

ti energiájú helyek (elsősorban is a főbb kereskedelmi útvonalak, csomópontok 

mellett, védettebb térszínen) viszont megerősödtek. A praediális gazdálkodás fel-

bomlott, kialakulóban volt a földesúr-jobbágy közötti függő viszony, a jobbágy 

telekszervezet.13 

Bácskai Vera a mezővárosok számát 750 körül említi a 15. században (1390 

előtt számuk 50 volt). A pusztásodás nagy szakaszának végére tehető a mezővá-

rosok számának gyarapodása, tehát amikor az elpusztult helységek határa és né-

pessége a jobb helyzeti energiájú, központi szerepkört betölteni képes települé-

sekbe összpontosult. Ezek között találhatók a vásáros helyek, hospes települések, 

megyei közigazgatási központok, egyházi székhelyek s uradalmi központok.14 Te-

hát jogi, gazdasági, közigazgatási tényezők hangsúlyozódnak. 

Valójában mi tekinthető a mezőváros legfőbb kritériumának a 14–15. század-

ban? Milyen politikai, társadalmi-gazdasági erők hatottak kialakulásukban? 

A korabeli terminológia használatban a „civitas” és az „oppidum” vonatkoz-

tatható a városra. Az értelmezés tekintetében fontos Zsigmond király 1405. évi 

dekrétuma, amelyben kiváltságokkal ruházta fel a városokat, lehetővé téve fallal 

való körülkerítésüket. „Noha nem tudjuk pontosan rekonstruálni az oppidum jo-

gi kritériumait, feltehető, hogy akkoriban a fallal körül nem vett, városias kivált-

ságokat élvező, de földesúri kézen lévő településeket nevezték így” – állapítja 

meg Bácskai.15 A kerítettség (alföldi viszonylatban az árokkal, sövénnyel való 

megerősítettség), illetve keríthetőség nem lényegtelen mozzanata a városiasság 

kérdésének. A jogállásnak van döntő jelentősége. A 14–15. században előforduló 

terminológiák („civitas”, „civitas seu oppidum”, „oppidum”, „oppidum seu vil-

 
12  Mályusz 1953. 
13  Szabó 1963, 1971. 
14  Bácskai 1965: 14–16. 
15  Bácskai 1965: 181–21. 
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la”) a meghatározás bizonytalanságára utalnak, amely birtokjogi kérdésekre ve-

zethető vissza. A „civitas” királyi birtokú város, különböző privilégiumokkal (pl. 

vásártartás, sószállítás, vám, illetve árumegállítási jog). E városok többsége idővel 

királyi adományként földesúri kézre került a 15. században, s „civitas” helyett 

„oppidum”-ként említették őket.  
 
„Míg a civitasok lakóit kiváltságaik, jogszokásaik eltérése ellenére a városi polgárok 
szabadsága emelte egységes renddé, addig a mezővárosok heterogén népességét ki-
váltságos, de jobbágyi joguk fűzte össze”  
 

– állapítja meg Bácskai Vera.16  

Tehát alapvetően a jogállás határozta meg a civitast, illetve oppidumot. A me-

zőváros kritériumai között legfontosabb a kiváltság és az önrendelkezés, az ön-

kormányzat megléte. E kritériumok jellemzik a földesúri kézen lévő mezőváros-

okat, azokat, amelyek királyi városként degradálódtak, s azokat is, amelyek föl-

desúri fennhatóság alatt – a kedvező helyi és helyzeti energiájuknak megfelelően 

– indultak fejlődésnek. 

Fügedi Erik a 14. századi mezővárosok kialakulásában a jó földrajzi fekvést, 

az önigazgatást, piac-kereskedelmet, s a népesség koncentrációt tartja alapvető 

tényezőnek. A földesúri fennhatóság – ellentétben a civitasokkal – azt jelentette, 

hogy minden föld a földesúré, a lakosok a jobbágytelek-szervezet formájában bir-

tokolhatták azt. A kiváltságok is a földesurat illették meg, annak ellenére, hogy a 

mezőváros birtokolta. A földesúri szolgálatokat viszont egy összegben fizethették 

meg a jobbágyok, tehát viszonylag szabadon intézhették belső dolgaikat ennek 

fejében a mezővárosi polgárok.  
 
„A mezőváros – gazdasági szempontból város kell legyen, városi funkciókat kisebb 
közön belül ellátnia, de úgy, hogy azáltal a földesurat sem hatalmában, sem birtokjo-
gában ne korlátozza. A piac jövedelme ugyanúgy a földesurat illeti, mint ahogy a me-
zőváros földje is. A formák azonban városiak. A paraszti birtoklás formái város jo-
gokból vétetnek át, a járadékot egy összegben kell leróni”  
 

– állapítja meg Fügedi.17 A faluból kiemelkedő mezővárosok földesúri függés 

alatt is prosperálhattak. Bácskai Vera, Fügedi Erik is hangsúlyozza, hogy a föl-

desúr létérdeke volt a mezőváros anyagi boldogulása.18  A földesúr eszközölte ki 

a kiváltságlevelet a királynál mezővárosa számára. „Uradalmán belül egy városhoz 

 
16  Bácskai 1965: 85. 
17  Fügedi 1981: 350. 
18  Bácskai 1965: 124; Fügedi 1981: 354–355. 
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hasonló telepet akart létrehozni, amelynek feladata városi funkciók ellátása volt: 

azaz kereskedelmi és kézműves központnak kellett lennie” – írja Fügedi Erik.19  

A jobbágytelek-szervezeti viszonyok laza formája, a dologi függés enyhébb 

volta, viszonylag szabad lehetőséget biztosított a mezővárosok gazdasági-

társadalmi fejlődésének. A mezővárosok gazdasági szerepkörében eredendően 

meghatározó az agrárjelleg. Az Alföldre vonatkoztatva e megállapítást, mindez 

szükségszerűség következménye. Ha a helyi energiákat vesszük tekintetbe, meg 

kell állapítanunk, hogy a föld a gazdasági élet fundamentuma. Az agrártermelés 

teremthette meg a vagyonosodást, a társadalmi-gazdasági felemelkedést, a polgá-

riasodást. A társadalmi munkamegosztás – nagytáji mértékben – szükségszerűen 

nem fejlődhetett ki oly mértékben, mint Nyugat-Európa egyes vidékein, vagy 

Magyarország hegyvidéki részein (pl. a felvidéki és erdélyi bányavárosok), ahol az 

ipari (kézműipari) termelés függetlenedni tudott a mezőgazdasági termeléstől. Az 

Alföldön erre lehetőség kevésbé adódott: az agrártermelés dominált a gazdálko-

dásban, s ahhoz kapcsolódott a kézműipar, valamint a kereskedelem. 

Az alföldi mezővárosok életében meghatározó tehát a föld, az agrártermelés 

alapja. A 13–14. századi pusztásodás során ez a termelőerő gyarapodott, lehetővé 

téve annak mind jobb kihasználását, a mezőgazdasági termelés fokozását, az áru-

csere igényeinek megfelelően. E tényező befolyásolta a mezővárosi fejlődés irá-

nyát: nem válhatott egyoldalúan „kiszolgáló”, „szolgáltató” centrummá, a kézmű-

ipar, kereskedelem központjává, a társadalmi munkamegosztás nem differenciá-

lódhatott erőteljesen, hanem komplex gazdasági szerepkörű várossá alakult, az 

optimális gazdálkodási lehetőségek, az agrártermelési viszonyok között. 

A mezőváros, még ha jogilag különbözött a szabad királyi várostól, agrárjelle-

ge ellenére a városias fejlődés egyik állapota, s nem a fejlődés egyik foka. Nem 

város és falu közötti átmenetnek, hanem önálló települési formációnak tekinthe-

tő. A mezőváros részben mint iparosodó helység, a mezőgazdasági termelés, áru-

termelés központja, a termelőerők és termelési viszonyok fejlődésének egyik fő 

mozgatója a 15. században – állapítja meg Bácskai Vera.20 A mezővárosi lakosság 

ebben az időszakban – éppen a földesúri járandóságok pénzzel történő megváltá-

sa miatt – kevésbé különbözött a Nyugat-Európában élő, szabad bérlővé vált pa-

rasztságtól (Németalföld), s fejlődés tekintetében túlmutatott Franciaországon, 

Anglián.21  

A nyugat-európai agrárfejlődés formái Magyarországon legszebben a mezővá-

rosokban mutatkoznak meg. Nyugaton az árutermelő paraszt a környező piac-

körzetben tudta értékesíteni termesztvényeit, s nem kapcsolódhatott be a távol-

 
19  Fügedi 1981: 354. 
20  Bácskai 1965: 62. 
21  Bácskai 1965: 84–85. 
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sági árukereskedelembe (azt a kereskedők bonyolították le). A magyar mezőváros 

a 15. században, a 16. század elején komplexebb szerepkört töltött be, nemcsak 

termelő (agrár- és kézműipari árutermelő) és saját termesztvényeinek, termékei-

nek értékesítője, hanem országos viszonylatban is, a különböző vidékek árufeles-

legének gyűjtőhelye, s ennek következtében különböző helyi energiákkal rendel-

kező vidékek, falu és város közvetítője a mezőváros.22  

A 15. századi mezővárosok – az árutermelés alapján – a peremvidékek bor-

termelő és az alföldi állattenyésztő jellegnek megfelelően tagolódtak. A pusztá-

sodás révén szükségszerűen bekövetkezett településkoncentráció, s a mezőgazda-

sági tér kitágulása az agrártermelés, elsődlegesen az árutermelő állattenyésztés fel-

lendülését eredményezte. Az alföldi nagy mezővárosok (Debrecen, Szeged, 

Kecskemét, Nagykőrös stb.) kiterjedt határán, pusztáin nagyméretű extenzív jó-

szágtenyésztés bontakozott ki, s az onnan észak-itáliai, német, morva piacokra 

hajtott állat értékesítéséből befolyt tetemes összeg alapozta meg a mezővárosok 

anyagi létalapját, társadalmi-gazdasági fejlettségének fokát.23  

A centralizált királyi hatalom meggyengülése az 1490-es években, majd az 

1514-es parasztháborút követő jobbágyi kötöttségek megerősödése, a vesztes 

mohácsi csata, s végül pedig a török birodalom kiterjeszkedése a Kárpát-

medencére 1541 után, törést idézett elő a magyar társadalmi-gazdasági fejlődés-

ben, elhajlást a nyugat-európai vonaltól.24 Az elmaradás mind élesebben a királyi 

Magyarország területén mutatkozott, ahol a birtokos nemesség magához ragadta 

– nemesi előjogai alapján – a kezdeményezést, mind erőteljesebben bekapcsoló-

dott az árutermelő agrártermelésbe és kereskedelembe. A jobbágyság intézménye 

bemerevedett. A földesurak most már arra törekedtek, hogy a jobbágyi szolgála-

tokat természetben hajtsák be (igényt tartottak a naturálékra, s a robot szolgála-

tokra is). Egyre több magyar főúri család foglalkozott gabona-, és borértékesítés-

sel, s hajtatták ezer számra hízó marháikat nyugati piacokra. A viszonylag függet-

len mezővárosok fokozatosan elveszítették kiváltságos állapotukat, a gazdasági 

potenciáljuk erőteljes csökkenésével mind formálissá vált jogi helyzetük.25  

Paradox módon az alföldi mezővárosok jelentős része megőrizhette különle-

ges állapotát a török hódoltsági területeken, sőt azt tovább erősíthették. Bár ha-

talmas méretű pusztulást okozott a háborúskodás az Alföld településállományá-

ban, mégis a 16–17. században számos, kedvezőbb helyzeti energiájú mezőváros 

nemcsak átvészelte a nehéz időket, de progresszív fejlődést mutatott. Ezek kö-

zött találjuk meg a szabad szultáni, hász városokat (Szeged, Halas, Jászberény, 

Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd stb.), s a határterületen fekvő Debrecent. Kivált-

 
22  Bácskai 1965: 85. 
23  Pach 1963: 64. 
24  Kubinyi 1965. 
25  Pach 1963: 198, 251; vö. Orosz 1965. 
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ságaik birtokában függetlenedtek a török befolyástól, s lazult függésük a magyar 

hatalomtól, ezért szükségszerűen meg kellett erősödnie önkormányzatuknak.26  

A társadalmi fejlődést nemcsak a vagyonosodás, kedvező jogi állapot, de a vallás 

is előmozdította, s ez döntően hatott az autonómia ellenálló képességének foko-

zásában. A kálvinizmus rohamosan meggyökeresedett a területen a létét védel-

mező hódoltsági mezővárosi lakosság körében, mint azon eszme, amely a német-

alföldi, s helvét megerősödő polgárság ideológiája, a hódoltsági mezővárosok cí-

vis társadalmának is legmegfelelőbb eszme, ideológia.27  

Az autonómia léte elválaszthatatlan volt az erőteljes gazdasági fejlődéstől, 

hogy a súlyos adók, egyéb terhek vállalásával biztosítani tudják a mezővárosok 

függetlenségüket. A 16–17. században elpusztult falvak területét a mezővárosok 

sorra igyekeztek megszerezni, ahol továbbra is nagyarányú jószágtenyésztést foly-

tathattak, s a hízott marhát, lovat külföldi piacokon értékesíthették. A társadalmi-

gazdasági viszonyok tekintetében erős mezővárosok törököktől nyert kiváltságos 

helyzetét esetenként a magyar uralkodó is elismerte (pl. Nagykőrösét 1647-ben).28 

Az alföldi mezővárosok sorsában jelentős fordulat következett be a 17. szá-

zad végén. Nem a török felszabadító háborúk pusztításai, hanem inkább a rendi 

restauráció jelentett veszedelmet az alföldi mezővárosokra. A törökök kiűzését 

követően megjelentek a földesurak, hogy ténylegesen birtokba vegyék visszaszer-

zett jószágaikat. Például Debrecen, mint királyi birtok, viszonylag könnyen meg-

válthatta a szabad királyi városi címet 1693-ban,29 ám Nagykőrös – amely mező-

város szintén megerősítést nyert I. Lipóttól korábban szerzett kiváltságaira 1693-

ban – a Neoaquistica Comissio működése során elveszítette kiváltságos helyzetét, 

jobbágy helységgé degradálódott, jóllehet számos földesura lévén, azok nem tud-

ták ténylegesen birtokba venni a mezővárost.30  

A sérült alföldi településhálózat rekonstrukciója a 17. század végétől, a 18. 

század elejétől történt meg. A hatalmas pusztai területek nagy részét eladomá-

nyozta, illetve eladta a királyi kamara (például így válhatott földbirtokossá a 

Harruckern família a Kőrös-Tisza köze nagyobb részén, valamint a Károlyi csa-

lád az Alföld különböző vidékein). Megkezdődött a települések tervszerű telepí-

tése, s a jobbágyviszonyok újjáéledtek. A hatalmas belső és külső pusztai határral 

rendelkező helységek voltak a legkedvezőbb helyzetben, számukra eleve biztosí-

tott volt a mezővárosi fejlődés fundamentuma, a kiterjedt nagyságú földterület, 

mely az árutermelés mozgatója. E településekhez hasonlóan alakult a jászkun te-

lepülések helyzete. Az 1745-ös redempció során hatalmas külső pusztai területtel 

 
26  Szakály 1969, 1981; vö. Salamon 1885; Péter 1985. 
27  Benda 1976. 
28  Novák 1978. 
29  Balogh 1981: 96–101. 
30  Novák 1978: 50. 
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bővült határuk, tehát az agrártermelés intenzivitása adott volt, s ennek megfelelő-

en fejlődhetett a társadalom, a mezővárosi szervezet.  

Gyimesi Sándor a 18–19. századi településállományt vizsgálva megállapítja, 

hogy a királyi városok és a mezővárosok jól elkülöníthetőek egymástól, míg a 

mezőváros és falu közti határ elmosódik. Statisztikai módszerrel kísérelte meg a 

városiasság kritériumait megállapítani (népsűrűség, iparosodottság, kereskedelmi, 

kulturális funkciók ellátása), melyek közül a jogállás a legfontosabb meghatározó 

tényező.31  

A 18–19. században jogilag három csoportra oszthatók a települések: 1. sza-

bad királyi városok, 2. a testületileg kiváltságos Jászkun és Hajdú Kerülethez tar-

tozó helységek, 3. a földesúri fennhatóság alá tartozó települések. 

Legkedvezőbb helyzetben a szabad királyi városok voltak a különböző privi-

légiumok birtokában, s főként abban, hogy nem tartoztak a nemesi vármegye ha-

tósága alá (Arad, Debrecen, Szabadka, Szatmárnémeti, Szeged, Temesvár, Újvi-

dék, Zombor). A kiváltságos területek (Jász-, Kis- és Nagykun Kerületet és Haj-

dú-Kerületet alkotva) kívül álltak a vármegyei közigazgatáson, a nádor hatósága 

alá tartoztak, a nemesi jogállásnak megfelelően illették meg őket a különböző 

privilégiumok. A kiváltságos kerületek tehát „kifelé” testületi nemességet alkot-

tak, „befelé” azonban, egyénekre nézve, maga a kerületi hatóság gyakorolt való-

ságos földesúri hatalmat a helységek népe fölött.32 A kiváltságos helységek nem 

sokban különböztek a cenzuális helységektől: ha de jure nem is, ám de facto igen. 

A harmadik csoport helységei között különbséget kell tenni azok között, amelyek 

egy összegben fizették ki földesúri tartozásaikat – tehát viszonylag függetleníteni 

tudták magukat a közvetlen függőség alól –, valamint azok között, amelyek köz-

vetlen a földesúr hatósága alatt voltak. Az előzőekhez tartozott például Kecske-

mét, Nagykőrös: a cenzuális állapotuk a 19. század elején szűnt meg, önerőből 

redimálták magukat a mezővárosi közösségek, s – hogy függetlenítsék magukat a 

nemesi kiváltságok védőbástyája, a nemesi vármegye hatalma alól, amely a szabad 

polgári fejlődés gátja volt – küzdöttek a szabad királyi városi cím eléréséért.33  

A közvetlen földesúri hatóság alá tartozó helyzete hátrányos volt, bár az 1767-es 

úrbéri regulációig viszonylag ők is kedvezőbb állapotnak örvendhettek. Például 

Cegléd népe, vagy Békés, Csongrád megye nagyhatárú helységeinek lakossága (vi-

szonylag kötetlenül művelhették földjeiket, használhatták a kiterjedt legelőterüle-

tet).34 Az úrbérrendezés alkalmával limitálták a jobbágytelek nagyságának megfe-

lelően a jobbágy-paraszti birtokot, ami azt eredményezte, hogy a tágas határnak 

csupán egy töredékét használhatták a jobbágyok. A jobbágytelki földek kimérése 

 
31  Gyimesi 1975: 145–167. 
32  Lásd Novák 2011. 
33  Novák 1978: 51–75, 1982a: 99–100, 1994b, 1997a, 2006, 2007. 
34  Novák 1982b, 1985. 



23 

során keletkezett maradvány- vagy remanenciális földeket a földesúr magának 

tartotta meg, kiépítette majorságát, uradalmi gazdálkodásra rendezkedett be. Ez 

az időszak a második jobbágyság kiteljesedésének kora.35 

Tekintve, hogy a mezőváros kritériumait pontosan nem lehet megállapítani, ne-

héz megvonni a határt a „mezőváros” (oppidum) és a „falu” (possessio) között. 

Szembetűnő például a Jászkunságban, hogy „loci”, „possessio” nevekkel tüntetik 

fel a központi szerepkörrel nem rendelkező helységeket (Szabadszállás, Túrkeve 

stb.), holott a mezővárosiasság legfőbb kritériuma, a tágas határ mint termelőerő 

biztosított volt. A földesúri közvetett és közvetlen fennhatóság alatt is szép szám-

mal találhatók mezővárosok, amelyek terminológiai megnevezése bizonytalan. Pél-

daként emelhetjük ki a Kőrös-Tisza köze nagyhatárú helységeit: a Harruckern ura-

dalom térképét – az úrbér- és határrendezést követően – 1788-ban készítette el 

Paulovics András.36 A települések között „oppidumnak” jelöli az uradalmi közpon-

tokat, Gyulát, Szentest, valamint Békést és Szarvast. Az olyan tekintélyes határú 

helységet, mint Csabát, Gyomát, csupán „possessionak” nevezi.37  

A fentiek is megerősítenek bennünket abban, hogy az „oppidum” megjelölés 

jogi fikció. A „de jure” meghatározottságban a települések bizonyos szerepkörét 

láthatjuk a mezővárosok minőségi meghatározottságában: ezek között az ura-

dalmi központ, magasabb fokú közigazgatási, igazságszolgáltatási funkciók emel-

hetők ki, mint például Hódmezővásárhely, Jászberény, Karcag, Kiskunfélegyhá-

za, Hajdúböszörmény, Kiskunhalas, Nyíregyháza esetében. A jogállás szerinti hi-

vatalos megnevezés bizonytalanságára jó példa Nagykőrös, amelyet – utalva az 

erős autonómiájára, amely végül is az önerőből történt megváltakozáshoz, a 

redempcióhoz vezetett, ami a megszerzett szabadalmas, illetve különleges jogállá-

sát szentesítette –, „szabados városnak” említenek a korabeli források.38 A mező-

város alapvető – de facto – meghatározottságában a gazdasági tényező a legfon-

tosabb: az agrártevékenység, az árutermelő jelleg, s az ahhoz kapcsolódó kézműipari, keres-

kedelmi funkciók. 

A 19. század első harmadában történt meg a helységek rangsorolása, rendezé-

se. Az évszázados gazdasági fejlődést, számottevő gazdasági potenciát bizonyító 

helységek mellett kisebb, kevésbé jelentős helységek is a „mezőváros” cím birto-

kába kerülhettek. Az 1830-as években már „mezővárosként” jelölték Békéscsa-

bát, Gyomát, Mezőberényt, Öcsödöt, vagy Szabadszállást, Kisújszállást, sőt az 

ezekhez mérten apróbb helységeket, mint Albertit, Pilist. Ez utóbbiaknak a me-

zőváros cím alkalmazására a következők adnak magyarázatot: egy-két földesúr 

 
35  A kérdéssel kapcsolatban vö. Szántó 1952. 
36  Novák 1986a: 101. 
37  BML T. 49/a-b. 
38  Az 1747. évi statútum szerint „Oppidum Privilegiale”, s az 1817. évi szerint „Szabados Nagy 

Kőrös Városa”. Novák 1979: 186, 191, 1994a, 1997a. 
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birtokához tartoztak, rendezett belsőség és határ kialakítása valósult meg a 18. 

század legvégén, a századfordulón, s ami a lényeges, a földesúr jóvoltából vásár-

tartási privilégium birtokába is jutottak. 

A kiegyezést követően hajtottak végre közigazgatási rendezést Magyarorszá-

gon: „törvényhatósági jogú”, „rendezett tanácsú” városok-községek szerint rang-

sorolták a helységeket. Az egykori királyi és mezővárosok közül csupán a maga-

sabb szerepkörűek (közigazgatási, még inkább törvénykezési funkcióval rendel-

kezők) kapták meg a „törvényhatósági jogú város” címét. Közöttük a régi szabad 

királyi városok találhatók: az Alföldön Arad, Debrecen, Pest, Szabadka, Szatmár-

németi, Szeged, Temesvár, Újvidék és Zombor. Az egykori mezővárosok közül 

csupán Kecskemét emelkedhetett ki: a hőn óhajtott „szabad királyi város” címet 

megkapták ugyan az 1860-as években (Ferenc József császár 1857. évi látogatása 

során is az uralkodó közbenjárásáért folyamodtak), s még 1885-ben is használták 

büszkén, de ennek gyakorlati jelentősége nem volt már. Ennek okát a magasabb 

szerepkörű jogszolgáltatásban kell látnunk: az 1830-as években végrehajtott 

redempció előtt a Koháry család úriszéke működött a városban, ellenőrzést gya-

korolt a tanács felett is; a redempció után még ha önkormányzati keretek között 

funkcionált a jogszolgáltatás, a fejlődési folyamat zavartalan maradt, mit bizonyít 

a jogakadémia működése (itt tanult például Jókai Mór is az 1840-es években). Az 

autonóm tanácsok átalakítása, megyésítése után ez a jogi szerepkör avatta tör-

vényhatósági jogú várossá Kecskemétet. 

A mezővárosok többsége (így Nagykőrös is, amely „szabadalmas város” az 

incapacitás törvény megsemmisítéséért folytatott küzdelem eredményeként már 

nem a feudalizmus jogrendjét megtestesítő szabad királyi városi cím megszerzé-

sére törekedett, hanem a demokratikus, polgári államforma és közigazgatás kiala-

kítását tartotta szükségesnek 1848-ban39) „rendezett tanácsú várossá” vált.  

A jászkunsági, hajdúsági, nagyhatárú (tehát földdel, mint az árutermelést biztosító 

alappal rendelkező) mezővárosok szinte kivétel nélkül e kategóriába kerültek.40 

Galgóczy Károly 1870-es megye monográfiájában Ceglédet, Félegyházát, Halast 

említi meg, Kalocsát pedig „érseki város”-nak nevezi.41 Mind Gyimesi Sándor, 

mind Galgóczy Károly statisztikája azt bizonyítja, hogy az újabb, kisebb mezővá-

rosok alig különböznek a falutól, csupán „kiváltságuk” avatja magasabb szerep-

körű helységgé őket. Galgóczy Pest megyéből „községnek”, azaz egykori kis me-

zővárosnak írja 1873-ban Abonyt, Albertit, Alsónémedit, Fülöpszállást, Izsákot, 

Hajóst, Kiskőröst, Lacházát, Monort, Majsát, Patajt, Pilist, Szabadszállást, Kun-

szentmiklóst, Szalkszentmártont és Vecsést.42 A „község” megnevezés – mint a 

 
39  Novák 1998: 19–26. 
40  Gyimesi 1975: 236–239. 
41  Galgóczy 1873. 
42  Galgóczy 1870. 
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mezőváros esetében is – a vásártartástól, magasabb szerepkörtől elválaszthatat-

lan. A többi helységek „falvak” sorába tartoztak (például az Albertivel szomszé-

dos Irsa, amely nem rendelkezett vásártartási joggal). 

A „mezőváros” fogalma változott az évszázadok során, azonban lényegét te-

kintve kritériuma nem: a kiváltságos állapot, s az árutermelő mezőgazdasági jel-

leg. A 15. században a földesúri kézen lévő, illetve földesúri kézre került királyi 

városok, vagy a felemelkedett falvak megkülönböztető jegye volt a kiváltság, 

amely révén vásárt tarthattak, kifejlődhetett önkormányzatuk, s cenzuális vi-

szonyban álltak földesurukkal. A helyi és helyzeti energiák a gazdasági fejlődés 

irányába hatottak, az anyagi erő megalapozója volt az árutermelő mezőgazdaság, 

s részben kézműipar. A török hódoltság korában a jobb helyzeti energiájú s ki-

váltsághoz jutó mezővárosok anyagi ereje, társadalmi-gazdasági kohéziója tovább 

erősödött, autonómiája szilárdabbá vált, s továbbra is fontos szerepet töltöttek 

be – még ha mostoha körülmények között is a területi munkamegosztásban – az 

árutermelésen nyugvó közvetítő kereskedelemben: az elszakított országrészek 

közötti gazdasági vérkeringés életben tartásában, a külföldre irányuló jószágke-

reskedelemben. A 18. században, a rendi viszonyok között erősödött a mezővá-

rosok függőségi helyzete, több-kevesebb függetleníthette magát a földesúri hata-

lomtól, befolyástól. Létükben döntő tényező a nagyobb volumenű agrártevé-

kenység. Ehhez járul további privilégiumok megszerzése, amely a mezővárosi fej-

lődés fémjelzője. A gazdasági potenciál domináns tehát a mezővárosok életében, 

hiszen a közigazgatási funkciók, szerepkörök változtak az idők során (pl. hatalmi 

okok miatt megszüntették az autonóm protestáns mezővárosi önkormányzatot).  

A 19. századi mezővárosok egy csoportja kontinuus fejlődés eredményeként 

képviseli a társadalmi-gazdasági fejlettség magasabb szintjét az Alföldön. Ese-

tünkben a mezőváros név híven kifejezi a megkülönböztetett jogi és gazdasági ál-

lapotot. A mezővárosok másik jelentősebb csoportjába tartozó kisebb-nagyobb 

helységek, elsődlegesen földesuraik érdekeinek megfelelően jutottak kiváltsághoz 

a 18. század végén, a 19. század első felében. Vásárt tarthattak, s viselhették a 

mezőváros címet. Tehát jogi, inkább közigazgatási tényező, mint a társadalmi-

gazdasági potenciál fémjelzője az új mezővárosoknak. 

 

 

AZ ALFÖLDI MEZŐVÁROSI FEJLŐDÉS  

FŐBB JELLEMVONÁSAI 

 

A fejlődés jellegzetes képviselői a társadalmi-gazdasági tekintetben fejlett, év-

százados múltú, s minden időben a kor termelési, szellemi, ideológiai viszonyok 

magasabb fokán álló alföldi mezővárosok. A fejlettség értékelése során a nagy 

múltú mezővárosokat vizsgáljuk, s nem térünk ki azon kisebbek értékelésére, 
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amelyek adminisztratív úton jutottak a „mezőváros”-címhez, kiváltságos (vásár-

tartó) helyzetüknek köszönhetően. 

A jogállás döntően befolyásolta a mezővárosi fejlődést. A 15–16. században 

még a földesúri kézre került mezővárosok is viszonylag nagy önállósággal rendel-

keztek. A mezővárosi jobbágyság meghatározott összegben fizette meg a tartozá-

sait földesurának. A vásártartási jog, királyi benefíciumok, földesúri haszonvéte-

lek önkormányzati szintű kezelése s a cenzuális állapot jelentik a mezőváros jog-

állásának minőségi szintjét. A királyi Magyarország területén a földesúri alávetett-

ség erősödése a 16. század második felétől a mezővárosok jogfosztottságához 

vezetett, a jobbágyi kötöttségek bemerevedését. A hódoltsági területen viszont 

kiváltságot kapott a nagyobb mezővárosok egy része a töröktől, ami autonómiá-

jukat erősítette. A mezővárosi fejlődés útja különböző irányban haladt a 18. szá-

zadban. Egyik irány a szabad királyi városi cím elnyerése volt, amely például 

Debrecennek sikerült is 1693-ban.43 Nagykőrös ugyan megerősítést kapott kivált-

ságos állapotában, azonban azt semmissé tette a Neoquistica Commissio, illetve 

földesurainak birtokigénye. A mezővárosi fejlődés – mint évszázadokkal koráb-

ban – földesúri fennhatóság alatt bontakozhatott ki a 18. században. E téren leg-

kedvezőbb helyzetben volt a Jászkunság és Hajdúság, előbb-utóbb (a jászkunok 

1745-ben szabadultak meg a Német Lovagrend jogutódjának, a pesti Invalidus-

ház földesúri hatóságától) elismertették testületi kiváltságaikat: a nemesi várme-

gyétől függetlenül, a földesúri függőségtől mentesen élhettek, a nádor joghatósá-

ga alatt. Amely mezővárosok továbbra is földesúri fennhatóság alatt maradtak, 

közöttük legkedvezőbb helyzetben voltak a cenzuális helységek. Ilyen volt a Há-

rom Város, de közülük Cegléd a 18. század második felében elveszítette előnyös 

helyzetét, közvetlen jobbágyi kötöttségek közé, földesúri függő viszonyba ke-

rült.44 A mezővárosok többségében – úgy Cegléden is – jelen volt a földesúr, aki 

allodiális, majorsági gazdálkodásra rendezkedett be. A jobbágyság korlátok közé 

szorult, munkaszolgálataira is igényt tartott a földesúr. A hátrányos jogi viszo-

nyokat mutatja a földesúri bíráskodás s a földesúr beavatkozása a bíróválasztásba, 

a tanácstagok kijelölésébe. Míg korábban, a mezővárosi magisztrátus az autonó-

miának megfelelően, a kommunitás érdekeinek alárendelve fejtette ki működését, 

a 18. században ez éppen ellenkezőjére fordult. A földesúr a mezővárosi tanács-

csal hajtatta végre akaratát – rendszerint a közösségi érdekek ellenére –, a saját 

érdekeit, akaratát érvényesítő intézkedéseket. Így történt pl. Cegléden is, amikor 

az uradalom megkísérelte végrehajtani a mezei kertes határ felszámolását, a há-

rom kalkatúra bevetését a tágas határba45 vagy a békési nagy mezővárosok eseté-

 
43  Balogh 1981: 139–141. 
44  Novák 1982b. 
45  Novák 1982b: 165–167. 
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ben, ahol a tanács tehetetlennek bizonyult a földesúrral szemben (ti. nem tudták 

megakadályozni, hogy a földesúr végre ne hajtsa az úrbéri törvények alapján tör-

ténő tagosítást, legelőelkülönözést, ami mérhetetlen károsodást okozott a job-

bágyságnak).46 Természetesen peres és alsóbb fokú büntetőügyekben jogszolgál-

tatást gyakorolt a mezőváros tanácsa, illetve a főbíró, a tanácsnak szükségszerűen 

kellett képviselnie a kommunitás érdekeit. E téren viszonylag demokratikus volt 

az irányítás. Például Kecskeméten a magisztrátus felét alkották a katolikusok, má-

sik felét a reformátusok (Cegléden is így volt ez, de a katolikus földesuraság aka-

ratának megfelelően megbomlott a reformátusok hegemóniája).47 Nagykőrösön 

színreformátusokból állt a tanács, itt viszont felét a nemesek, felét pedig a nemte-

lenek alkották (főbíróvá csak nemest választottak).48 A békési Mezőberényben 

szép példát találunk a magyarok, németek és a szlovákok közötti demokratikus 

érdekképviseletre (egyenlő arányban foglaltak helyet a tanácsban, s felváltva töl-

tötték be a bírói tisztet is).49 A társadalmi-gazdasági fejlettség tekintetében is élen-

járók a nagy alföldi mezővárosok. A mindenkori érdekvédelem, az önrendelkezés 

kiteljesítése megkövetelte az agrártermelés progresszív fejlődését, amely folyamat 

szükségszerűen „kitermelte” azokat a társadalmi rétegeket, amelyek alkalmasak 

voltak a mezővárosi közösség irányítására. Vagyonuk, rátermettségük, képzettsé-

gük, gazdasági érzékük alapján tekintélyes családok erősödtek meg, s válhattak 

nemcsak saját, de a közösség érdekeinek képviselőivé is. 

A nagy vagyonnal rendelkező parasztpolgárság, a cívisek alkották a mezőváros 

társadalmának gerincét. Hasonlóan a céhes kézműipar gazdag, rangos képviselői-

hez. A nemesi rend háttérbe szorult, kiváltságos állapotuk nem volt kívánatos a 

terheket közösen viselő mezővárosi polgárok között. Ha voltak is ott, nem éltek 

jogaikkal, mint egyszerű armalisták, híven szolgálták az egész közösséget. A 16–

17. században üzleti vállalkozás számba ment, hogy a hódoltsági részektől távol 

élő földesurak jó pénzért megnemesítették jobbágyaikat.50 Például a 17. század 

második felében több kőrösi cíviscsalád is armális birtokába jutott, nemesi okle-

velet szerzett – manumittálódott – földesura jóvoltából.51 E megnemesedésből 

viszont nagy haszna származott az egész jobbágyközösségnek a 18. században. 

Elöljáróban csak annyit jegyzünk meg, hogy az armalistává lett kőrösi jobbágyok, 

s az időközben betelepült kisnemesek „nemes tanácsot” alkotva voltak képesek 

megvédeni a mezőváros nemtelen közösségét a jobbágysorba süllyedés vesze-

delmétől, s a 19. század második feléig a progresszív polgári fejlődés képviselői, 

 
46  Például Gyoma esetében. Novák 1977: 517–520; vö. Szilágyi 1974. 
47  Novák 1982b: 127–135. 
48  Novák 1978: 64. 
49  Szilágyi 1973: 189. 
50  Varga 1969. 
51  Varga 1969; Novák 1978, 1994. 
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szorgalmazói ők voltak.52 Függetlenül a jogállástól, vallási, nemzetiségi hovatarto-

zástól, a legmódosabb, legtekintélyesebb családok voltak a tanácsban, tehát egyé-

ni érdekeiknek összhangban kellett lennie az egész közösségével, még ha földes-

úri nyomás nehezedett is tevékenységükre. 

Az alföldi mezővárosok egyik sajátossága az erőteljes társadalmi rétegzettség, 

differenciálódás. Az árutermelő mezőgazdálkodás szükségszerűen megkövetelte a 

béresek, szolgák, pásztorok tömegesebb alkalmazását. Ők művelték a cívisgazda 

jelentős nagyságú földjét, szőlejét, s ők gondozták a kezes és külső legelőkön lévő 

jószágot. 

A gazdasági viszonyok is jól tükrözik az alföldi mezővárosi kultúra fejlettsé-

gét. Ismét a történetkutatás eredményeit szükséges hangsúlyozni, miszerint a 15. 

századi mezővárosok a kor termelési viszonyainak magasabb szintjét képviselik: 

árutermelésük kapcsán fontos szerepet játszottak a különböző vidékek közti áru-

csere-forgalomban, távolsági kereskedelemben.53 Még ha az agrártermelés struk-

túraváltozásait vesszük is szemügyre, megállapíthatjuk, hogy az alföldi mezővá-

rosaink életében a nagy méreteket öltő, külterjes állattenyésztésnek volt domi-

náns tényezője a 19. század közepéig. A 18. századi telepítési hullám során szá-

mos helység éledt újjá, ami természetesen a pusztai legelőterület csökkenését 

idézte elő. A nagy határú mezővárosokban azonban, a 19. század közepi legelő-

felosztásig fontos ágazat maradt az állattenyésztés. Debrecen, Szeged, Jászberény, 

Hódmezővásárhely, Kecskemét s más városok anyagi erejét az árutermelő jellegű 

jószágtartás alapozta meg a 15–16. században. Tessedik Sámuel írta Békés me-

gyéről, hogy a török hódoltság utáni időben csupán jószágtartással tudták hasz-

nosítani az elvadult vidéket.54 A helységek újratelepítése után is a tágas pusztai 

határon virágzott az állattenyésztés (a határhasználat jellegét is meghatározta: 

szállásrendszer),55 valóságosan is egyedüli ágazata volt a mezőgazdaságnak, a 

rossz közlekedési utak, az elzártság, a nagyobb vásárközpontoktól való távolság 

következményeként. Nem csodálkozhatunk azon, hogy pl. a gyomai jobbágyok 

lázongtak a legelőelkülönözés miatt az 1820-as években, mert az úrbéri törvények 

alapján megállapított legelőmennyiséget kaphatták meg csupán, jóval kevesebbet, 

mint korábban használhattak. Az uradalomnak jutott a nagyobb hányad, ennek 

megfelelően a paraszti jószágtartás szenvedett óriási károsodást.56  

A 18. század végén elkezdődött, és a 19. század végén folyamatba helyezett s 

a 19. század elején-közepén befejezett határrendezés, tagosítás az agrárstruktúra 

alapvető átalakulását jelentette. A legelőfelosztással lezárult a folyamat, amely az 

 
52  Novák 1978: 59–64. 
53  Bácskai 1965; Pach 1963. 
54  Tessedik 1786: 227–228. 
55  Novák 1975. 
56  Szilágyi 1974: 47–49. 
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intenzívebb, földművelő agrártermelés előtt nyitotta meg az utat, az árutermelő 

jellegű gabona- és takarmánytermesztés kibontakozását, a belterjes állattenyésztés 

kialakulását. A 19. század végi nagy árvízmentesítési és folyószabályozási munká-

latok révén lehetővé vált a legelők nagy részének feltörése, a szántóföldi gazdál-

kodás további kiterjedése. Az árutermelő gabona- és takarmánytermesztés tekin-

tetében az Alföld legfontosabb területe az egész országnak, s a gabona-konjunk-

túra exportnövelését is lehetővé tette.57  

A 19. század végi filoxéravész elpusztította a történelmi borvidék, a kötött ta-

lajú alföldi területek szőlőállományát, s a szőlőtermesztés, borászat súlypontja 

szükségszerűen az Alföld homokvidékeire helyeződött át, az immúnis homokta-

lajnak köszönhetően. A 19. század végén, a századforduló idején virágzásnak in-

dult a nagyüzemi szőlészet és borászat, úgyszintén hatalmas méreteket öltött az 

árutermelő gyümölcstermesztés, a zöldségtermesztés. A Duna–Tisza köze vált az 

alföldi kertkultúra legfontosabb területévé.58  

Az alföldi mezővárosok fejlettségének mutatója a munkaszervezet, a határ-

használat, az agrártermelés, a településrendszer tökéletes kiépülése a mindenkori 

magasabb szintű agrárviszonyok követelményeinek megfelelően. 

A határ, a termelés tágas tere alapvetően meghatározó tényező a mezővárosi 

fejlődésben – hangsúlyozza Makkai László.59 A kezdeti földbőség a szabadfogla-

lást tette lehetővé, a határhasználat rendjének legésszerűbb, leggazdaságosabb ki-

fejlődését. Mint Makkai is utal rá, a kötetlen, mezei kertes határhasználat eredeti 

képződménynek tekinthető az Alföldön. A Duna–Tisza közén – köztük a Három 

Városban – a 16. századig visszamenően nyomozható ez a rendszer, bár már – 

feltételezhetően – a korábbi évszázadokban is megvolt. A gazdálkodás struktúrá-

ja, nevezetesen a jószágtartás határozta meg a településrendszer kialakulását.  

A közeli-távoli földeken szántottak, kaszáltak, s ott összehordták a takarmányt, 

„kertet”, mezei kertet létesítettek, s rendszerint oda verték télire a jószágot, eny-

helyet létesítve a jószág és a pásztor számára, szállást hoztak létre a határban.60  

A 18. század végéig, a 19. század elejéig a mezei kertek, szállások funkciója elvá-

laszthatatlan a külterjes állattartástól. Meglétük összefügg a szabad határhaszná-

lattal, mivel a kötött rendszerű forgó földeken tartós üzemközpontokat nem le-

hetett létesíteni. Szép láthatjuk a határhasználati rendszernek Debrecen, Hajdú-

böszörmény s más mezővárosok esetében.61 Csupán telelők épülhettek fel a ha-

tárbeli földeken. A határbeli állandó üzemközpontok földművelő jellege is szük-

ségszerűen fontos tényező. Jól példázzák ezt a Körös-Tisza közi nagy mezővá-

 
57  Vö. Orosz 1965b. 
58  Für 1983. 
59  Makkai 1957. 
60  Novák 2007. 
61  Balogh 1981; Orosz 1973. 
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rosok, de mások is, mint Szabadszállás településrendszere. Itt a gazdasági szük-

ségszerűség teremtette meg a „szállás”-üzemközpontokat a határ távoli részén 

fekvő „szállásföldeken”, amelyek a három kalkatúrára osztott határ „negyedik 

kalkatúráját” képezték, s rendszerint gabonát termesztettek ott a 19. század eleji 

tagosításig.62  

A határ tagosítása megszüntette a kötött, nyomásos határhasználatot. A kötet-

len földművelési rendszer jutott érvényre valamennyi alföldi mezőváros határban.  

A határbeli üzemközpontok „szállás” jellege megváltozott, kialakult a tanyarend-

szer, amely az intenzív, árutermelő földművelő gazdálkodás nélkülözhetetlen té-

nyezőjévé vált. 

A nagy alföldi mezővárosok gazdasági jelentőségét az árutermelés hangsú-

lyozza: a belső és külső legelőn tartott kezes és heverő jószág, a juhfalkák sokasá-

ga, a mindjobban gépesedő, nagyméretű gabonatermesztés a tiszántúli jó földű 

mezővárosokban, s a homoki szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúra kibontakozása 

a 19. század végétől. 

A mezőgazdálkodás árutermelő jellegét tükrözi a termelési technika, munka-

eszköz-állomány fejlődése, s nem utolsósorban a termelési tapasztalatok felhal-

mozása s a tudatos, tervszerű képzés fokozatos térhódítása. 

Az alföldi mezővárosok a szellemi kultúra vonatkozásában is jeles helyek. 

Nem véletlen, hogy a kálvini reformáció rohamosan teret hódított a 16. század 

közepén a hódoltsági alföldi helységekben: a puritán vallási eszmék megfeleltek 

az erős önkormányzatú mezővárosok cívissége ideológiájának. A vallás progresz-

szív szerepet töltött be a mezővárosi fejlődésben. Nemcsak a kálvinizmus, de a 

katolikus vallás is. A hódoltsági részeken csak a szegény, nem birtokos rendek 

maradhattak meg.63 A ferences rend viszonylag zavartalanul működhetett a na-

gyobb alföldi helységekben (Szeged, Jászberény, Kecskemét), ápolva a katolikus 

egyházi kultúrát. A kálvinizmus fellegvárává Debrecen vált. A társadalmi-

gazdasági téren egyaránt tekintélyes erőt képviselő valóságos „keresztyén respub-

lika” szerepét töltötte be a török hódoltság korában. Iskolája, a debreceni kollé-

gium nemcsak az Alföldre, de az egész országra kisugározta szellemi hatását.64  

A Duna-Tisza közén a református egyház Nagykőrösön jutott hegemóniára. Is-

kolája a debreceni kollégium filiája volt, s szellemi kihatása nagy körzetben meg-

határozó jelentőségű volt egészen a 20. század közepéig. 

Az alföldi nagy múltú mezővárosok többsége az intézményes kultúra jeles 

képviselői a 20. század közepéig. Debrecen egyetemi várossá nőtt, hasonlóan 

Szeged, s számos helyen mind katolikus, mind református részen tanítóképzők, 

 
62  Novák 1981, 2004. 
63  Salamon 1885: 311. 
64  Balogh 1981: 103. 
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különböző iskolák kezdték meg működésüket (Baja, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, 

Kecskemét, Nagykőrös, Jászberény stb.). 

A puritán vallási ideológia az ésszerűségre való törekvést, a szellemi kultúra 

racionalizáltabbságát idézték elő. A városi, mezővárosi statútumok, egyházi in-

telmek sora azt bizonyítják, hogy a cívisnek példamutató, istenfélő magatartást 

kellett tanúsítania, jó példával szolgálni az alsóbb társadalmi rétegbeliek számára. 

Az ésszerűbb, árutermelő gazdálkodásra való törekvés, a biblikusság, puritán 

életmód és erkölcs a hiedelem- és szokáskultúrában idézett elő módosulást. Azt 

is állíthatnánk, hogy a gazdasági fejlettséggel fordított arányban egyhangúbb az 

alföldi mezővárosi hagyományvilág, legalábbis a 19. század második feléig vonat-

koztatva. A peremvidékek színesebb, gazdagabb kultúrájával szemben az alföldi 

nagyobb – elsődlegesen protestáns – mezővárosok színtelenebb néphagyományt 

bizonyítanak. Legszembetűnőbb a tánckultúra, a népzene, a népköltészet vi-

szonylag újkeletűsége: szigorúan büntették a mezővárosi hatóságok a léha időtöl-

tést (mulatozás, fonózás), a mód nélküli, cifra ruházkodást.65 A mezővárosi tár-

sadalom alsóbb rétegeiben, a nincstelenek s a pásztorok világában leljük fel a leg-

színesebb szellemi hagyatékot. 

Az alföldi nagy mezővárosok között tekintélyes helyet foglal el a Három Vá-

ros: Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd. A továbbiakban tüzetesebb vizsgálat alá 

vesszük őket, magyarázatot keresve arra, hogy a mezővárosi kultúra fejlődésében 

milyen szintet értek el, melyek a főbb meghatározó jegyei. 

 
65  Novák 1983. 
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III. KECSKEMÉT, NAGYKŐRÖS  
ÉS CEGLÉD A TÁJBAN 

 

 

 

A Három Város területe megközelítően azonos a 14–15. századival. Évszá-

zadok során a különböző puszták bérlete, zálogolása, illetve megvásárlása miatt 

főként Kecskemét és Nagykőrös határának területnagysága változott lényegesen. 

A török hódoltság kezdetén ugyan már számos helység lakatlanul állt a Duna–

Tisza köze középső területén (közöttük Péteri, Bene, Monostor, Ágasegyháza, Köncsög, 

Matkó, Páhi, Borbásszállás, Ráda, Ürbő), de a településhálózat még viszonylag ép-

ségben volt a Három Város vidékén. A 16. század közepén még lakták Orgo-

ványt, Lajost, Mizsét, Gyólyát, Jenőt, Karát, Kocsért, Törtelt, Babádot, Vatyát, 

Pótharasztot, Kakucsot, Inárcsot, Csévet és Vacsot. Ezek a század végi háború-

ság idején (tizenöt éves háború 1591–1606 között) kivétel nélkül elnéptelened-

tek.1 A 17. század második felében újabb falvak pusztultak el a Három Város 

körzetében: Szentlőrinc, Szentkirály, Nyársapát, Mikebuda.2 Alig egy évszázad 

alatt pusztasággá vált a Három Város közelebbi és távolabbi környéke. Az el-

pusztult falvak határát, a puszták nagy részét Kecskemét és Nagykőrös szerezte 

meg. A 17. században Babád, Ürbő pusztáktól délnek egészen a Halas és Szeged 

környéki Átokháza, Balota, Üllés pusztákig terjedt Kecskemét és Nagykőrös külső 

határa. 

A puszták nagy részét bérelték, azonban Kecskemét és Nagykőrös igyekezett 

örök tulajdonú pusztákat is szerezni. Nagykőrös az 1640-es években megvásárol-

ta Pótharasztot, a század végén pedig a Dabas melletti Esső-pusztát.3 A tulajdon-

szerzésre a 19. század elején nyílt ismét lehetőség, a redempció alkalmával. Ekkor 

került Nagykőröshöz végérvényesen Nyársapát és Tetétlen, valamint Ágasegyhá-

za és Páhi egy része. Kecskemét ekkor vette birtokba Monostort, Borbásszállást, 

Ágasegyházát, Felső-Alpárt. A kecskemétiek által a 19. század közepén birtokolt 

puszták területe megközelítette a 150000 katasztrális holdat. Emiatt is írhatta Jó-

kai Mór, hogy Kecskemét a „puszták metropolisa”.4 

A 16–17. században Kecskemét és Nagykőrös együttes területnagysága a 

pusztákkal együtt megközelítette az 500.000 kat. holdat. Ez a Duna–Tisza közé-

nek csaknem egyötöd része, tájilag pedig rendkívül változatos. 

 
 1  Káldy-Nagy 1985. 
 2  Kosáry 1965: 16. 
 3  Novák 1994. 
 4  Novák 1986a: 12. 
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A Három Várost északon, Cegléden a Cserhát délkeleti nyúlványai határolják 

(Máté-, Varjú-völgy, Fekete). Keleten a Tisza a természetes határ. Ide nyúlik ki 

Kecskemét Felső-Alpár (Lakitelek) pusztája, valamint délebbre Pusztaszer. Az 

északnyugati, nyugati és déli kiterjeszkedés útját állta Pest és Szeged szabad királyi 

városok, valamint Szentmiklós, Szabadszállás, Halas kiskunsági mezővárosok. 

Ezek átvészelték a török hódoltság korát is. Ez a nyugati határvonal volt a legbi-

zonytalanabb, legváltozóbb. 

A táj formálásában a szél és a víz szerepe a meghatározó. Az éghajlati viszo-

nyoknak megfelelően a Kárpát-medence a mérsékelt övbe tartozik, kontinentális 

jellegű, de érvényesülnek a mediterrán hatások is. Uralkodó szélirány: észak-

északnyugat. Ennek megfelelően a hőmérsékleti és csapadékviszonyok változato-

sak. A napsütéses órák száma évi 2100. Általában a tavasz csapadékosabb, a nyár 

aszályos, viharos (meghaladhatja a hőmérséklet a 30 fokot),5 az ősz mérsékelten 

csapadékos, a tél hideg, fagyos (olykor eléri a mínusz 30 fokot), havas, gyakran 

száraz hideg, olykor azonban előfordulnak enyhe telek is. Az áprilisi átlaghőmér-

séklet 5–10 °C, a júliusi meghaladhatja a 22 °C-ot. A csapadék évi átlaga 550 mm. 

A júniusi maximum 55–70 mm, a januári 25–30 mm. A nyári aszály miatt a vízhi-

ány átlag 150 mm. Kecskeméten a hótakarásos napok száma 83.6 

Bár a 19. század második felében végzett folyószabályozási és árvíz-mente-

sítési munkálatok számottevően átalakították a természetet, az ősi vízrajzi és 

domborzati állapot napjainkban is fellelhető. Kecskemét délnyugati, nyugati része 

ma a Kiskunsági Nemzeti Park védett területe. Az árvízmentesítés előtt a Duna 

rendszeres áradásai végigvonultak a Duna–Tisza közén, a Kígyós-éren, az Őrjeg 

mocsara irányában, dél felé. A mélyebb laposok víz alá kerültek. A Duna völgye 

 
 5  A gyakori aszály, esetenként csapadékos időjárás teszi változatossá a nyarat. Az eső fő éltetője a 

homokvidéknek, annak tulajdoníthatóan virágzott a kertkultúra a Duna-Tisza köze Homokhát-
ságán. A nyári viharok azonban gyakran pusztító erejűek (ez megtapasztalható napjainkban is). 
Érdekességként említjük meg Ceglédet, ahol 1822. június 16-án szörnyű pusztítást vitt véghez a 
dombvidék és a síkság találkozásán jelentkező időjárási frontváltozás: „Folyo 1822ik Esztendei 
Juniusdikán vasárnapi napon délutánni egy és két óra közt a’ Balatonról támadván egy setét rémí-
tő ábrázattal megjelenő Felhő nagy széllel, elébb ugyan nagy szemű csepp Essőkkel, 
annakutánna pedig sürü és rettenetes nagy Zápor ömlése mellett mintegy galamb Tojásnyi 
nagyságu Jég esett, melly mint egy 10 minutumig tartott – melly is mint hogy napnyugot felől 
jővén az uj és régi szöllő hegyeket (ezidőtájban telepítették a homokrészen az Ugyerokat – 
N.L.F.) végig, azokat annyira el verte, hogy többnyire a’ szöllő vesszőket is leverte, és semmivé 
tette – a’ Pascuumon sok barom fiakat és vad állatokat agyon vert, sőtt késsőbben ki tudodott, 
hogy a’ mezőben volt 3 az az három gyermeket is agyon vertek el temettettek, a’ Pasztorokat a’ 
Lorul le ütötte ugy hogy elájulva estek le a’ Lorul. A’ Városon sok ablakokat öszve zuzot, ’s a’ 
Cserepes Házak fedelékét le vervén, meg rontdolta. –, az Abonyi Ország uton alol lévő fertá-
lyos és Kertes gazdáknak mind őszi, mind tavaszi vetéseiket összve meg öszve törvén, mintha 
azok le boronáltattak volna, semmivé tette – Ugyan ezt tselekedte az Abonyi fél, Törtelnek pe-
dig egész határával.” PML CgV Bírói végz. Jkv. 1821/22. 113. sz. 138–139. 

 6  Pécsi (szerk.) 1967: 222–225. 
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alacsonyabb térszínéből kiemelkedő part és a Duna–Tisza közi hátság között 

észak-déli irányban vonult le az ár. Ez a terület mocsaras, lápos, vizenyős térszín: 

északon turjánok borítják (például az Ócsa-Ráda-puszta környéki égerfás ősláp), 

délen pedig – Kalocsa környékén – az Őrjeg mocsara (természetes vízfolyása a Kí-

gyós-ér, melynek szabályozásával alakították ki a Duna–Tisza közi főcsatornát). 

Ilyen mocsaras terület található Kecskemét Bugac és Monostor pusztáján (Lófogó, 

Mózes-mocsár, Nagy Zsombos). A vízfolyás hol keskenyebb, hol szélesebb, seké-

lyebb, mélyebb vízállásokká növekedett. Területünkön, illetve Ágasegyháza 

szomszédságában, Izsák és Páhi határában található a legnagyobb vízállás, a 

Kolom-tó. A Kígyós-ér és a Duna–Tisza közi hátság között húzódik a Duna–Tisza 

közi Hátság, amelynek keleti, magasabb része a vízválasztó vonalé: a Három Vá-

ros területe a Tisza folyó vízgyűjtő területéhez tartozik. 

 

 
A Három Város területe a pusztákkal 1950-ig (Novák 1986) 

 

A Hátság nem sík, hanem változatos domborzatú. A mélyebb részeket víz bo-

rítja, a partosabb hely, magasabb térszín egy része jó minőségű kötöttebb barna 

homoktalaj (Cegléden a dombvidéken, az Öregszőlő feletti Fekete, Nagykőrösön 

a Fekete, Barátszilos, Gógány, Hangács, Esed, Kecskeméten a Városföld), jelen-

tős része a futóhomok birodalma (Cegléden a déli legelőterület az Ugyerok sző-
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lővel, Csemővel, Nagykőrösön a Szárazdűlő, Homolytája, Árbóz, Nyársapát, 

Kecskeméten Ballószög, Ágasegyháza, Szikra). Itt húzódnak meg a széksós bogár-

zótavak, a tocsogós kelők, az élénkzöld füvű sömlyékek, a kisebb-nagyobb vízállás-

ok, tavak, zsombékos turjányok, a szigetek, szénatermő szittyók és a vadszikkel ki-

vert, sekélyebb tavacskák, medrek, vízeres laposok.7 A kecskemétiek életében is 

fontos szerepet töltött be a Péteri-tó a hasonló nevű pusztán, akárcsak a Fehér-tó, 

Szék-tó, Büdös szék, ugyancsak Kecskemét határban, a Ludas-tó Köncsögön s a 

Szekercés-, Nagyszéki-, Úsztató-tó Bugacon. Pusztaszeren, a Tisza árterén megsza-

porodott a vízállások száma. Itt volt a Hattyas-tó, Bémes-tó, Gyékényes-tó, Csajtava.  

A Három Városhoz tartozó kiterjedt, vízjárta füves térségek és a homokbuckás 

táj a valóságos pusztaság. A kisebb-nagyobb vízfolyások, erek, fokok létesítettek 

kapcsolatot a tavak, vízállások és a széles kanyarokat leíró, lomha folyású Tisza 

között (például a Barátok-foka, Kapa-fok, Nagy- és Görbe-ér Pusztaszeren). 

A Kecskeméttől északra eső területen is számos kisebb-nagyobb vizenyős la-

pos, vízállás, vízfolyás tette változatosabbá a tájat. A Dongó-ér a Fehér-tóba tor-

kollik. Kecskemét és Nagykőrös határa mentében terpeszkedik a Kövérvölgy, 

Nagykőröst délen a Kürti-ér, északon pedig a Kőrös-ér határolja (Vezsenynél folyik 

a Tiszába). A Kőrös-eret táplálja a Csíkos-ér, amely a Szurdok, Gógány-rét vizét 

gyűjti össze. A kocséri határszélben található meg az egyre fogyatkozó Árbóz-tó. 

A ceglédi határ is bővelkedett vizekben. A mikebudai határszélben volt a Szarvas-

tó. Ezt a részt nevezték Gergyefőnek8 is. A dombok aljában folyik a Gerje patak, 

amely a várost délről határolja (Tószegnél folyik a Tiszába). Belé ágazik a Krakko 

és az északabbról jövő Perje patak. A város északkeleti részén volt a Bede-tava.  

A ceglédi határ északkeleti része a legtagoltabb felszínű, ahol vizenyős rétek, víz-

állások, sziksós tavacskák (Cigány-szék, Által-szék, Nagy-szék, Kis- és Nagyvarjas) 

váltakoznak rajta. A várostól délre elterülő homokterületen is több lapos, vízállás 

volt található, mint például az Értem-laposság, Csíkos-tó.9 

A kiemelkedő térszín alakítója a szél és a víz volt. Az Ős-Duna hordaléka 

homok alá került, így a kavicsréteg a Három Város területén már több száz méter 

mélyen helyezkedik el a felszín alatt. Uralkodó talaj a homok, löszös homok, lösz, 

a mélyebb részeken a kötöttebb agyag, szürke agyag. Legjobb talaj a löszön, ho-

mokos löszön képződött, mint például Kecskeméten a Városföld, s az egyes pusz-

tákon (Borbásszállás, Szentkirály), Nagykőrösön a Fekete és Barátszilos nevű határré-

 
 7  Madarassy 1912. 
8  Valójában ’Gerjefő’, azaz a patak forrásterülete. A Gerje azonban nem itt, hanem északabbra, 

Pilis határában ered, jóllehet a patakot tápláló mellékforrás lehetett a ceglédi határban is.  
9  Vö. Pécsi (szerk.) 1967: 226; Cegléd város hirdetményében szerepel 1851-ben, hogy „Kun Pál-

nak 3 lova szombaton mult egy hete a’ csíkos tóból el veszett egyik fekete paripa, bal Farán T:S. 
billeg, másik szinte fekete, kancza b. cz. ZO billeg, – harmadik nyírett csikó, kancza, jegytelen.” 
PML CgV Hirdetések Jkv. 18551/53. 1851. ápr. 17. 3. sz. 
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szen, Cegléden az észak felé terjedő Fekete vagy Tanyaföldek. Ez a talaj biztosította 

a legjobb feltételeket a földművelés számára. 

A Három Város területén meghatározó tájalakító tényező a homok.10 A me-

zővárosok körüli homokdombokon, hátságokon, a hegyeken, högyeken létesültek a 

legrégebbi szőlőskertek (Kecskeméten többek között a Csáktornya, Vacsi, Úri, Kő-

rösi, Budai, Mária, Széktó-hegy, Csalános, Nagykőrösön a Hosszúhát, Bokros, Tázerdő, 

Zsíros-, Kálmán-, Temető-, Tormás-, Lencsés-Világos-högy, Cegléden pedig a nagy kiter-

jedésű Kámán, a későbbi elnevezésű Öreghegy és az Újhegy, Ugyerok a déli, délkeleti 

homokon). Ezek a homokhátságok, „högyek” valójában csak kisebb kiterjedésű 

dombhátak, de az alföldi ember szeme nagyobbnak látja, ezért nevezte „hegy-

nek” a síkságból kiemelkedő térszínt. Különösen furcsának tűnt ez az idegenből 

jött embernek, mint Arany Jánosnak is, aki a bihari hegyek tövéből érkezett 

Nagykőrösre. Hosszas kőrösi tartózkodása idején több ízben is kilátogatott tanár-

társaival a református gimnázium igazgatója, Szigeti Warga János bokrosi szőlő-

jébe. Egyik látogatását anekdota őrizte meg, melyet Benkó Imre, Arany János el-

ső nagykőrösi monográfusa örökített meg:  
 
„Egy ilyen alkalommal történt, hogy midőn már kiértek a szőlőbe, s a társaság már 
éppen megállapodott, Arany elindult s nagyon óvatosan lépkedve tett egy pár lépést 
előre, mintha hegyoldalra akart volna fölmászni, s midőn valaki kérdezte, hogy mit 
csinál, »Keresem a högyet – felelte – de nem találom«…”11 
 

Az alacsonyabb-magasabb homokhátak, dűnék, garmadák teszik változatossá a 

tájat. A futóhomok világa volt Csemő Cegléd és Nagykőrös határában, Homolytája 

(Homolyta-Homok táj) a lajosi határ közelségében, Kecskeméten pedig a Tisza felé 

húzódó területet borította „sivány homok”, futóhomok, így Szentlőrincet, Szikrát, 

melyeket sivatagosságuk miatt Kecskemét Szaharájának mondották. 

A homokdombok őrhelyek funkcióját is betöltötték. Ilyen Strázsahegy található 

Nagykőrösön a Nagyerdőben, amely a nagy járványok – mint az 1739–1740. évi 

nagy pestis – idején megvont záróvonal ellenőrző pontja volt.12 Ugyancsak Nagy-

kőrös keleti határán hasonló célokat is szolgált az Őrhalom, délnyugati részén, 

Homolytáján a Szőrhalom.13 A pásztorok munkáját is segítették a magaslatok.  

A homokdombokra kaptattak fel, ha a legelő jószágot vették szemügyre, vagy les-

ték, mikor jön a számadó vagy az öregbojtár a városból kenyérrel, tarhonyával. 

Ilyen „Meszsze látó Hegyről” találunk említést 1815-ből Nagykőrös és Cegléd 

határán, a Gógány-rét szélén magasodót pedig Kenyérváróhögynek nevezték Nyárs-

 
10  Lásd Pécsi (szerk.) 214–243. 
11  Benkó 1897. 
12  „Contumatio”. Novák 1982a. 
13  Lásd Novák 1982a, 1994: 28. 
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apát szomszédságában.14 Kecskemét ballószögi és szentkirályi részén is volt 

„Kenyérváró halom”.15 
 

 
A Három Város területe a bérelt pusztákkal a 17. században (Novák 1986) 

 

A futóhomok mozgásba lendülését, térhódítását Erdei Ferenc a homoki erdő-

ségek kipusztításában, a szántók terjeszkedésében látta. A szél felszaggatta a gyér 

növényzetű homoktakarót, s mozgásba lendítette a homokot. Így pusztult el egy 

határdomb Nagykőrös és Nyársapát határvonalán, amelyet szemtanúk hitelesítet-

tek 1821-ben. Egy tanú, ifj. Dajka István 52 esztendős ember kihallgatása során 

elmondotta, hogy a kérdéses helyet  
 

„Varjasnak hallotta mind ekkoráig nevezni, tudja hol létét, mert az édes apja, és akko-
ri Gulyások Bársony János sokszor fel vezették, a’ Varjas tetejére […] No fiam ez a’ 
Varjas erre meny fel, innen ha szinte Törtelen lesz a’ marha meg láthad […] mindétig 
a’ kérdéses határok közt eső földen az az Nyárs apáton járt járt az Ökör csorda…”  

 

Egy másik tanú, a 49 éves Huszár István magáról a halomról beszélt részletesen:  
 

 
14  Novák 1994: 374–375; PML NkV T. Nagykőrös város kataszteri térképe 1880. 
15  BKML KkV T. Kecskemét város kataszteri térképe l880; Ádám 2001: 182–183. 
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„Igenis emlékezik a’ Varjasról, mert midőn a’ Várast mint Gulyás bujtár Nyársapáton 
szolgálta az öreg pásztoroktul tudakozta azon helynek a’ nevét, és azok mondták néki 
hogy Varjasnak neveztetik, melly olly magos volt, mint egy fel ház vagy ez a’ Váras 
háza, ezen a’ hegyen boczfa apro Cserőkefa, galagonya, csipkefa etc termett, aztis hal-
lotta a’ Tanú, hogy ezen hegynek tájékán régenten erdő volt, és azt Nyársapáti erdő-
nek neveztek, de még maga is bújtár korába hordott gyökereket, tuskókat ollyan da-
rabokat mint a’ czombja a’ Cserényhez tüzelni, mellyeket igen könnyen ki szadgattak 
mert a’ szél nagyon ki hordta a’ homokot a’ tövirül…”16 

 

A futóhomok megkötésére különösen a 19. század elején fordítottak nagy 

gondot, amikor az 1802-ben és 1807-ben hozott törvények kötelezővé tették er-

dők és szőlők telepítését. Cegléden 1814-ben mérték fel a Gerjehát homokját, és 

itt telepítették a Gerjei újszőlőt, vagy ahogyan a ceglédiek elnevezték, az Ugyerokat 

vagy Újhegyet, a hold területegység latin nevének, a jugerum szónak elferdítésével 

(jugyer-ugyer). Kecskeméten is ez idő tájban osztották ki szőlőnek a Ballószög egy 

részét, a Csalányos-tó és széktói szőlő közötti homokhátat. Nagykőrösön a 

Tázerdő és a Pöcök szőlőskertek mellett, a Pálfája-erdő mellett telepítettek szőlőt 

(Bántősi és Pálfáji Bánom).17 

A futóhomok megkötését is célzó szőlőtelepítés nagy lendülettel folyt a 19. 

század végén is, mivel a filoxéra tönkretette a hegyvidéki szőlőskerteket, s az 

immúnis homoktalaj bizonyult igen alkalmasnak a szőlészet folytonosságának 

megőrzésében. Kecskemét határában ekkor hozták létre Helvéciát, de Koháry-

Szentlőrincen, Katonatelepen is létesült nagyüzemi szőlőgazdaság. Nagykőrös és 

Csemő határában B. Tóth Ferenc tette termővé a sívó homokot. A telepítést meg-

előzően kellett a homokdombokat elegyengetni, högyhúzóval (fából készített föld-

gyalu) segítségével a laposabb részekre vontatni a homokföldet. B. Tóth Ferenc 

alkalmazta e célra a lóvontatású, sínen mozgatható csilléket is. Nyársapáton is 

Soós László létesített szőlőtelepet és pincészetet. 

A futóhomok megkötésére tett erőfeszítések gyümölcsöző eredménnyel jártak 

a Három Városban, kialakultak a homoki szőlőkultúra újabb, fontos területei.  

A pusztákon azonban, ahol csupán a legeltetésre kínálkozott lehetőség, megma-

radhatott az eredeti felszín. Itt a hatalmas kiterjedésű homokdűnék, buckák a 

homoki táj jellegzetes formakincseként maradtak meg. Ezek a hegy, högy nevet vi-

selik, mint például a széktói Gallóhögy vagy a Nyakvágóhögy az ágasegyházi pusztán. 

A Kecskemét környéki pusztákon ma is eredeti állapotban található a táj: Ágas-

egyháza, Kerekegyháza, Bugac, Pusztaszer természeti védett terület, a Kiskunsági 

Nemzeti Park része. 

 
16  Novák 1994: 28. 
17  Novák 1982b, 1994; Szabó 1934. 
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A változatosságban bővelkedő táj növény- és állatvilága is sok ritkaságot foglal 

magába, amelyeket a turjánok, lápok, a Tisza holtágai (például Tőserdő) őriznek.18 

Csupán azokat a fű- és faféléket említjük meg, amelyeket a népnyelv őrzött meg. 

Ezeket Herman Ottó ismerte meg a 19. század végén: cickafarok, bodorka, pörje, tip-

pan, sárkerep, tisztesfű, tejesfű, síkárfű, vedóc, héjjafű, tarack, cindrót.19 A selyemfű növelte a 

széna értékességét, míg a csádét kevésbé kedvelte a jószág. A csalánynak is sokféle 

fajtáját ismerték. A felső-alpári, vezsenyi, tószegi Tisza-ág megtermette a jó minő-

ségű nádat, amelyet tetőfedésre hordtak a városokba, s ugyancsak itt – mint például 

a Tőjös-rét környékén – vágták a gyékényt, amiből a szakajtókat, póhályosokat20 is kö-

tötték. A vízparti füzesek nemcsak a kosarak fonásához szükséges vesszőt biztosí-

tották, de innen hordták a kémények fonásához szükséges vesszőt is, amíg az ilyen 

kémények készítését meg nem tiltotta a mezővárosi hatóság.21  

 

 
Basafa. Nagykőrös, Nagyerdő, 1930 (Novák 1994) 

 

 
18  Vö. Boros 1935. 
19  Herman 1896. Tekintettel arra, hogy a lakosok síkár és pirosító gyökér ásásával rongálták a köz-

legelőt, a hatóság szigorúan tilalmazta. PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
20  A ’szakajtót’ kenyérsütéskor használták, benne kelesztették a kenyértésztát, illetve más formáját 

a háztartásban használták. A ’póhályos’ szűk nyakú, hasas edény, amelyben a tojást tartották 
Nagykőrösön. 

21  Novák 1989. 
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A gyomnövénynek számító ballangót Cegléden takarmányozásra is használták. 

Zölden lekaszálták, boglyába rakták. Ha megszáradt, a hatóságok is gondot he-

lyeztek arra, hogy a ballangókórót összegyűjtse a lakosság. Cegléden bukkan fel a 

szerbtövis vagy disznótövis, amelynek irtását a hatóság rendre szorgalmazta.22 

A fűz a vizenyős térszín jellegzetes fája. Cegléd névadója fűzfa (cigle-cegle-

Cegléd).23 Ugyancsak ezeket a területeket kedveli az éger, a mocsári tölgy, vala-

mint a kőrisfa. A 14. századi oklevelekben olyan hatalmas tölgyerdőt említenek, 

amely a Három Város határában húzódott végig („Thulerdö”, majd később 

Talfája, Pálfája). Az őshonos erdőség többségét kocsányos tölgy alkotta. Györffy 

György szerint a mai Nagykőrös határában létezett a kora Árpád-kori falvak kö-

zött egy Tölgy („Thulg”) nevű falu is – feltételezhetően – a Nyárkútrét környékén, 

a város északnyugati határrészén, a Nagyerdő felett, közel a budai úthoz. Számos 

hagyásfa őrzi ennek a hatalmas és régi erdőnek emlékét. A kőrösi Nagyerdőben 

vagy Csókásban állt az a terebélyes tölgyfa, amelyet Basafa, Basafájaként tartott em-

lékezetben a hagyomány: a török hódoltság korában egy törököt öltek meg alatta, 

s ezért kapta a Basafa nevet a tölgy.24 Rajta kívül több hasonló korú és terjedelmű 

tölgyfa is kapott nevet a kőrösi erdőségben: Pálfa (a Pálfája-erdőben), Kis- és Nagy-

kalapos, Tortyogó, Nagyverebes, Farkas makkfa, Tergenyei fa, Kisgólyás, Csonkamakkfa, 

Oláh makkfa.25 A kőrösi erdő folytatása Kecskeméten a Talfája-erdőség, amely 

szintén a tölgyfa nevét őrzi. 

A tölgy mellett másik igen jellegzetes fa a kőris. Nagykőrös nevét illetően a 

sokféle magyarázat közül (például a körrel, illetve a körbefolyással összefüggés-

ben) legvalószínűbb az a feltételezés, amelyik a kőrisfával (kőrösfa) hozza kapcso-

latba. Évszázadokkal korábban ez a fa is kiterjedt erdőséget alkotott. Györffy 

György szerint Kalánkőrös volt a Bor-Kalán honfoglaló nemzetség erdeje.26 A tö-

rök hódoltság korában hordták Budára a törököknek várerősítésre, illetve a ma-

gyaroknak is, Pest vármegyének „vártafa” adó címén. A kőrisfa kiválóan alkalmas 

szerszámkészítésre, de hátrányos tulajdonsága az, hogy könnyen törik. 

A szilfa Kecskeméten szerzett hírnevet. Vahot Imre említi azt a terebélyes 

szilfát, amelyről az a mondás keletkezett: „messze ellátszik, mint a kecskeméti ga-

tyásfa”.27 Nagykőrösön a Barátszilos határnév utal a szilfaerdőre. 
 

 
22  PML CgV Hirdetések Jkv. 1849–1864. 
23  Pais 1914. 
24  A legendáját Nagy Lajos, Dezső Kázmér polgármester titkára teremtette meg (Nagy 1933), 

azonban a történeti adatok nem igazolják a kitalált történet valódiságát (Novák 2013a). 
25  Novák 1994: 33–36. Lásd Kapás 2001. 
26  Györffy 1987: 897. Itt szükséges megemlíteni Hornyik etimologizálását, aki Kalangeuerusy 

(Kalángyűrűse) névként értelmezte Kőrös nevét. Hornyik 1927. 
27  Vahot 1853: 96. 
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Tölgyfa-matuzsálem. Nagykőrös, 1930 (Novák 1994) 

 

Az őshonos erdőségek ismertebb fafajtái közé tartozott a vadalmafa, vadcse-

resznye, vadkörte is. Anonymus tudósítása szerint, miután a honfoglaló Árpád 

hadai Alpárnál megverték a bolgár sereget, délnek vonultak tovább, míg egy 

„körtvély tóhoz” és „Gyümölcsény erdőig” nem érkeztek, ahol letáboroztak, és 

egy országgyűlés „szerét ejtették” (Pusztaszer).28 Cegléd Irsával szomszédos ha-

tárvonalán, a domboldalon is állt egy vadkörtefa, amelynek emlékét megőrizte az 

emlékezet. „Farkasakasztó körtvélfá”-nak nevezték már a 18. században is.29 

Minden bizonnyal a fára akasztott farkas látványa nemcsak emlékezetbe vésni 

akarta a határdomb pontos helyét, hanem mágikus jelkép is lehetett a határvona-

lon, óvó szerepe a ceglédi határnak a természeti csapások elleni védelme érdeké-

ben. A kőrösi Nagyerdőben Hétkörtefa néven ismertek őshonos vadkörtefát. 

A homokbuckás táj jellegzetes fája a nyárfa és nyírfa. A Cegléd és Nagykőrös 

között meghúzódó egykori – és ma szintén létező – falut „Niari apati”-nak jelöl-

ték a 17. századi források. Ez a Nyársapát falu és puszta neve, amely nevében őr-

zi a nyárfát, akárcsak az északabbra fekvő Nyáregyháza. Kecskemét határában a 

Nyírerdő emlékeztet a nyírfa őshonosságára, bár itt a tölgyfa alkotta az erdőség ja-

vát. A futóhomokos részeken sem a nyírfa, sem a nyár nem volt képes fává erő-

södni, csupán „nyárfa bukrok” maradtak, és a galagonyával, csipkefával („csipke-

bogyót” termő vadrózsa), cserőkefával (fenyőfa, róla kapta nevét Cserő, Cegléd ha-

tárának Irsával szomszédos része, amely a 18. század végén létrehozott Cegléd-

 
28  Hornyik 1865: 7. 
29  Novák 1986a: 21. 
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bercel faluhoz tartozik), bodzával, kökénnyel együtt alkották a bozóttársulásokat, 

a harasztot. Ez a növényzet lett névadója Pótharasztnak, s ragadt a mellette levő, a 

16. században még virágzó Csév falu nevéhez, amikor az elpusztult. A Csévha-

raszt név a pusztát jelölte, de ma is jelöli a község nevét.30 

A harasztos, bozótos, cserjés homoki tájjal áll összefüggésben Kecskemét ne-

ve is. A leghihetőbb feltételezés szerint e táj legjellegzetesebb állata a kecske volt 

a honfoglalás idején, amely megélt ezen a gyér füvű homoki legelőn. A település 

helye „kecskejárás”, azaz kecskelegelő lehetett, amit a „mét” (megye, járás) szójá-

rulék jelöl. Hornyik János értelmezése szerint ebből következően alakult ki Kecs-

kemét, akárcsak a Tisza melletti Kécske falu neve.31 A kecske, juh állat névadó 

szerepe nem volt különös dolog a 10–11. században. Györffy György kutatásai 

alapján tudjuk, hogy a honfoglaló Bor nemzetség birtokai „Juhfark”, „Fark” ne-

vet is viseltek.32  

Az erdő a lakosság fával történő ellátását biztosította. A cívisgazdák meghatá-

rozott erdőrésszel rendelkeztek, amelyet a városi hatóság engedélyével használ-

hattak, vághatták a fát. Részben építőanyagnak, általában tűzifaként. A 19. szá-

zadban erdőbirtokosság alakult, amely gondozta, felügyelte az erdőséget. Nagy-

kőrösön a cívis gazdát erdőjog, faizás illette meg, amely alapján biztosíthatta a tű-

zifaszükségletét (kvóta, „kotta”).33 Az erdőpusztítást, falopást a városi hatóság 

büntette, már a 17. században is rendre „erdőbírságot” szabott; „Bánfi Benedek 

erdő birsághot adott fn 1. dn 15”.34  

A tölgyfa makkját rendszerint csemetenevelésre használták, de csersavtartal-

ma miatt a tímárok is feldolgozták, tintát is készítettek belőle.35 A város hasznot 

húzott annak értékesítéséből, tilalmazták annak gyűjtögetését. Például Nagykőrös 

város erre vonatkozó hirdetménye 1849. szeptember 2-án:  
 

„A’ városnak minden erdejében található Gubics e’ héten kedden reggel templom 
után itt a’ város házánál árverésen el adatni fog: melynél fogva addig is a’ leg szigo-
rúbb fenyíték terhe alatt a’ Gubics szedés eltiltatik.”36  

 

 
30  A községet 1950-ben alakították meg, amely Nyáregyházából vált ki. Hozzá tartozik – többek 

között – Pótharaszt is. 
31  Hornyik 1927; itt szükséges megjegyezni, hogy a földrajzi nevek etimológiája más véleményen 

van. Eszerint „kecske száraz medre, időnként kiszáradó ere” s a hozzákapcsolódó toldalékot 
„meddő”-ként értelmezi (Kiss 1980: 324). Hogy Kecske-ér lett volna Kecskemét vidékén, nem 
igazolható, viszont a homoktáj meddősége, terméketlen volta hihető vélemény. 

32  Györffy l987: 895. 
33  Lásd Novák 1978. 
34  PML NKV SZK 163/37. 132. 
35  Nagykőrös város tanácsa 1711-ben vásárlásai között említi: „Egy Űveg Tintának és bele gubá-

kat poltr 22/2.” PML NkV SZK 1711/12. 34. 
36  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1850. 
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A falopás megakadályozása érdekében a hullott gally, rőzse, levelek gyűjtését 

is tiltották. „Figyelmeztetnek a’ lakosok, hogy az erdőbeni levél kapargatás szigo-

rú bűntetés terhe alatt mind addig meg tiltatik, míglen az erőd vágás benne vé-

geztetik, – ugy szinte meg tiltatik a’ száraz fa hordása is” – hirdette 1849. novem-

ber 25-én határozatát a város tanácsa.37 

A Három Városban és környékén honos állatvilág kevésbé különbözik a Du-

na–Tisza közén, illetve az Alföld más vidékein élőktől, csupán népnyelvi szem-

pontból őriz helyi sajátosságokat. A vaddisznó, őz, szarvas, vadnyúl, vadkacsa, 

vadliba, fajd, fogoly (a 18. század elejétől), róka mindenkor megtalálható volt, 

csupán a réti farkas és a túzok pusztult ki. A farkas dúvadnak számított, kiirtását 

a hatóság szorgalmazta. Nagy károkat okozott a juhállományban, ugyanakkor a 

farkas bőre a rókáéhoz hasonlóan fontos ajándékcikknek számított a 17. század-

ban. A daru és a sas tolla is értékes ajándék volt. Nagykőrös városnak – minden 

bizonnyal Kecskemétnek és Ceglédnek is – rendre ajándékoznia kellett a törö-

köknek, de a magyar vármegyei urak is elvárták. Például a városnak – a szám-

adáskönyvek bizonysága szerint – erre vonatkozó kiadásai: 
 
1637-ben „Ozmanj Aganak attunk egi Roka bőrt f 1 dn 20 egi par aranias Kest f 

1 dn egi saÿtot. Az Odabassaÿnak attunk 13 hivel wörös haÿtot czontu kest f 1 egi 
Szall [daru] toll, egÿ bőr. A Tizedessének attunk 10 hivell kest f 1 dn 20 Az 
Kadjanak attunk egi par aranias kest, f 1 dn 3 Roka bőrt f 3 dn 60 Saÿt, 3 pint waÿ 
egi Szall toll, 6 tik”38 

1638-ban „Hogÿ az Waÿda it wolt akkorj kőltsegh. Attunk az Imreur szamara 8 
Róka bőrt egi farkas bőrt, 1 szall Tollatt egi par Aranias kest 40 Tikot, 6 pint Waiat. 
6 saÿtot. Arpaiert Buzaiert szenajert 10 Tall. 2 Juhot Egÿ puskajert 10 Tall. Ittem az 
Waÿda kepenek 2 Tallert 2 Roka bőrt egi par aranias kest. A Kadianak attunk 4 Tol-
lat 2 Roka bőrt, egi iuhot egi fazek waÿ egi saÿt, Egi aranias kes. Az kett agak szama-
ra 4 Tall 2 Roka bőr. 2 aranias kes. […] Suma szerent az Waÿda it leteben az kőltsegh 
tőlt f 115 dn 20.”39  

1640-ben „Hogÿ az Waÿda itt wolt akkorj kőltsegh: Arpajert Buzajert szenajert at-
tunk 10 Tallert. Egi Puskajert 10 Tall attűnk. Ket szall daru Tollat f 5 Hivell kettős 
aranias kest f 9. Roka bőrt egi farkas bőrt 13 dn 50. Az Waÿda Battjanak 5 Tall Czaz 
egi aranias kest egis Roka bőrt- Sőrt hozattunk Szonakbul Kőrőztös Martonnal f 2 dn 
4. Ugian akor Mezet wettűnk f 2 dn 8. Az kett Szubasanak Arpajert buzajert attunk f 
5. Saba’ Szubassanak attu’k 3 Tall: Czaz: A Roka bőrere attunk a’ kesert nekj f 1 dn 
75. Az masik Szubasanak atu’k 3 Tall: Ozmanj Aganak attunk egi Roka bőrt f 1 dn 
25. egi araniaskest f 1 dn 80. 15 hível kest. A Racz Aganak attunk egi hivel Ketős 
Aranias Kest f dn 80. Egi farkas bőrt. F 1 dn 10. hível egies kest f 1 dn 35. A Kadia-
nak 3 Roka bőrt f 3 dn 75. egi par aranias Kest f dn 80- A Vezetegh Lova hordozoja-

 
37  Im. 
38  PML NkV SZK 1637/38. 122.  
39  PML NkV SZK 1638/39. 136.  
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nak 2 Tall: Czaz: Az Gialogh Aganak attunk szenajert f 1 dn 75. Az arpajert attu’k 
Nekj ugia’ Akkor f 1 dn. f 88 dn 12.”40 

1647-ben „Hogi az Wezer szamara a’ husz szal Daru tollat Budara fől kűltűnk at-
tunk 

kőltsegőt dn 18. […] A Füleki ket Utba’ Biro Uram az Urakk walo Roka belessel 
szőnieggel Czizmakkal Papuczokkal Patiolatal egyjút kőltőt Benke Pal weget f 192 dn 
45.”41 

1660. nov. 27. „Turi Nagy Albertul vettúnk huszon negy roka bőrt fn 21l.”42 
1668 dec. 7. 
„Mányoki Vépi Thott Istvántul vettűnk egy Rokat flor. 1. dn 20. 
Dongo Janostúl vettúnk kétt Rókát flr’ 2. dn 20. 
Thót Péter Fiátul vettünk egy Rokát flr 1. dn. 20. 
Kis Lukácz Fiátúl három Róka Bőrt vettűnk fér. 3. dn 60. 
Kis Lukácz Fiátúl vettünk meghin három Rókát fl. 3. dn. 60. 
Gál Illyestűl egy Rokát flr. 1. dn. 20. 
Gál Illyestúl egy Rókát flr. 1. dn 20. 
Halász Vejeitűl egy Rokát flr. 1. dn. 20. 
Sáfár Istvántul egy Rokát flr. 1. dn. 20. 
Szüle Jánostul vettünk egy Roka bőrt flr. 1. dn. 20. 
Rókát vettúnk flr. 1. dn. 20. 
Sánta Pál Istvántúl vettűnk egy Róka Bőrt flr. 1. dn. .20. 
Rokát vettűnk be’ az Czaplártúl – Sándortúl – fér. 1. dn. .20. 
Sándor Istvántúl vettűnk egy Rokát flr. 1. dn. 20.”43 

 

A 17. században Nagykőrös városa is rendre vásárolt vadat, vadmadarakat 

ajándékozás céljából. A 17. század végétől nagyobb számban nagyvadakat is be-

szereztek a helyi piacon. Például 1632-ben feljegyezték, hogy „wőttűnk Daniel 

Meszarostul ket Fayd madarat dn 11”.44 A törökök kiűzése utáni időszakban – 

az idegen katonatisztek számára, s a lakosság szegénységének is betudhatóan – a 

mezővárosi tanács pénz mellett vadakat is elfogadott adó fejében. Például a kő-

rösi lakosok adófizetése 1687-ben:45 
 
„Tall 2 Gergely Mészáros […] Egy Nyulat 1 pár Item Egy Rokat 4 Gar. Item egy 

Nyúl, gar. Item Nyúl 1 gar Egy Nyúl 1 gar. 
Tall 1 Boros Istók […] Die Januar solv 2 gar. Item 1 Nyulat 1 garba Item solv 4 

gar Daru 1 gar.  

 
40  PML NkV DZK 1640/41. 184–185.  
41  PML NkV SZK 1647/48. 188, 192.  
42  PML NkV SZK 1660/61. 174.  
43  PML NkV SZK 1668/69. 150–152.  
44  PML NkV SZK 1632–1633. 126.  
45  PML NkV SZK 1687/88. 9, 20, 68, 110, 134.  
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Tall 3 Vékony János […] 1 gr Kácsát. Die Xbris adott egy Nyulat 1 gar. Item 2. 
Fajd, két gar. Item 1 Nyúl 1 gar […] Item 4 foglyot 3 gar Nyúl 1 gar Egy Nyúl 1. 
gar. Item Nyúl 1 gar… item 2 Kacsa 2 gr. 

Tall 4 Gyüge János […] Egy Szűrt 12 gar. Item Sas Tol, & tőltés 2. gar. 8. polt. 
Item Daru 2. gr… Item 1 Őzet 8 gar. 

Tal 1,5 Czeg. Tot Mihály […] Egy Nyulat 1 gar. Item Egy Kisded Rokát 2. gar. 
It. Nyul 1 gar.” 
 

Nagykőrös városi tanács rendre vásárolt vadakat. Az 1690. évi kimutatása:46 
 
„Egy Kisded Nyulat dn 9. 
Csukat Konyhara dn 21 
Pontyokat dn 75. 
Vettunk Nyulat polt  
Túzokot Polt 6. 
Item Nyulat Polt 12. 
Kecsigét is Konyhara dn 18. 
Csikokat vettünk gar 4. kiket az tora vittünk. 
Vettünk edgy Őzet Flr 1. Den 80. 
Egy Par Foglyot Es Egy Faydot 12 polt. 
Vékony Janostul 2 Nyulat 12 polt. 
Két Fiok [fiatal] Őzet vettünk 8 gar. 
Kett Nyulat vettünk az Urakk polt 12. 
Foglyot vettünk 4 polt. 
Kétt Vad Ludat 2 gar. 
Fazekas Máthetúl Egy Róka Bőrt 3 gar. 
Juhász Péternek 4 faydért 4 gar 
Kürtre Halért küldvén 3 gar. 
Kácsát vettünk 22 poltr. 
Nyolcz Potykara adtunk 36 poltr. 
Anno 9. Oct. 
Foglyot vettünk den 18. 
Nyulat az Urakk Budara den 90. 
Nyulat pro discretiora dn 54. 
Egy Roka bőrt az Budai Vexilesernek [zászlótartó] vettünk den 90. 
Négy Őzet az Urakk Discretiora vettünk Karacsony elött. 
Tuzokot Egyet és Egy Nyulat 30 poltr. 
Egy Macska rágot Őztül birságot fizettünk Budai Nemetekk 3 gar. 
Item Három Tengeri Fuvakat vettünk 1 Tall. 
24 January Budarul Puskaport és Ólmot hozván – arra költöttünk 5. gar. 
Egy Kisded Kácsát 4 polt. 
Vettünk edgy pár Foglyot 18. 
Egy Vad Ludat - - - 8 polt. 
Egy Őzet Jenei Embertül - - 4 gar. 

 
46  PML NkV SZK 1690/91. 20, 24–25, 27, 30–32, 36, 38–42.  
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Egy Őzet Gyűgetűl a Nalunk levő Nemet Urakk vettünk 57 gar. 
Kakas Gyurkatul Egy Őzet és Egy Nyulat 5 gar 4 polt. 
Egy Róka bőrt Szabó Istvantul küldöttünk Egerben Karacsitul vettük 4 polt.” 
 

A város 1692/93. évi vásárlása:47  
„Máj. 6. 
Őzet vettünk 6 polt. 
Vettünk 4 Réczét 8 polt. 
Nov. 2. 
4 Pár Foglyot 4 polt. 
2 Vad Kacsát 2 polt. 
Vad Kacsákat 4 polt.” 
 

Az 1693/94. évi vásárlás:48 
„Máj. 10. 
Fajdokat 8 Poltr 
Vad Kácsat 4 Polt. 
Jún.26. 
Reczeket Polt 18. 
Reczeket Polt 8. 
Harom Pár libát 1 Tallr. 
Szept. 8. 
Egy Pár fogoly madart vettünk 3 polt. 
Két Nyúl sűldőt 6 Polt. 
Fogoly madarat 4 polt. 
Okt.24 
Edgy Tuzokot 20 Polt. Ápr.20. 
Két Vad Ludat Polt 20.” 
 

Az 1694/95. évi vásárlás:49 
„Aug.25. 
Harom ludakat vettem polt 42. 
Item két libat vettem polt 30. 
Szept.14. 
Gyekeni es Ruczakat vettünk polt 15. 
Okt. 22. 
Két Réczét vett 12 Polt. 
Galambokat Polt. 9. 
Ápr.13. 
Madarat és Földi gyümölcsit polt 11.” 
 

Az 1698. évi vásárlás:50 

 
47  PML NkV SZK 1692/93. 54–65.  
48  PML NkV SZK 1693/94. 65–69, 72–75, 88.  
49  PML NkV SZK 1694/95. 57–60.  
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„Máj.8. 
Nyulat és Madarat polt 13. 
Fajdot plt. 4. 
Madarat polt. 3 Item Két Fajdot Plt. 7. 
Nov. 21. 
Őzet vettünk polt 34. 
Nov.24.  
Két eleven őzet vettünk Tall 2. Polt 50. 
Dec. 6.  
Nyulakat foglyokat es Fajdokat vettünk Tall 1 Polt 27. 
Dec. 31.  
Vad Kant vettünk Tall 2. Polt 3. den 2.” 
 

Az 1699/1700. évi vásárlás:51 
„Szept. 27.  
Két par hattyukat vőttűnk Tallr 8 p 53 d. 1 
Nov. 5.  
Egy par foglyot vettünk 8 polturakon 
Nov. 7. 
Egy Tuzokot vettünk P 34. 
1700.jan.2.  
egy Pulykát s három pár fogoly madarakat vettünk Tallr 1. Poltr. 29. dn 1. 
Jan. 15.  
Madarakat vettünk Tall 3 polt 12. 
Nyulakat vettünk Polt 36. Item Őzet Polt 34. 
Jan. 16.  
Vettünk hat pár fajdot Tall 2 p 30. Item Nyulakat és Tuzokot Tall 1 p 11. 
Febr.13.  
Pulykát vettűnk Tall 1 pol 20. 
Febr. 24. 
Egy Őzet vettünk polt 40. 
Márc.15.  
Madarat Tehet vettünk polt 26. Item edgy Szarvast vőttűnk Tall 2. polt 40. 
Márc.21.  
Egy Szarvast vöttűnk Tall 2.” 
 

Az 1700/01-es számadási esztendőben vásárolt állatok és vadak:52 
„Die 4 Maÿ az Grofne szamara egy ludat tiz libajaval vettem Tall 1 P 9 d 2. 
24 Maji az obe’rster számára vettünk egy szamárt Vemhestell Tall 14 
30 Maji Egy szarvas fiat vettünk tartásával edgyütt Polt 36 
Die 25 Januarÿ Vettünk 10 Par foglyot Flr 3 //50 Fogoly madarat f 1 //40.” 
 

 
50  PML NkV SZK 1698/99. 55, 62, 64.  
51  PML NkV SZK 1699/1700. 61, 65–68.  
52  PML NkV SZK 1700/01. 40, 45, 47. 
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Az 1711/12-es hivatali esztendő vásárlásai:53 
„Eőzet Nyulat fügét Malosa szőlőtt Tall 1 Polt 56. 
Tuzokot polt 11/1 
Őzett Polt 16. 
Vasarhellyi disznok árra potolására adtunk Tall. 1. 
Vásárhellyi sertesek arrat potoltuk Tall. 10. Poltr. 34. 
Edgy Őzet Polt 22/2. 
Hét Ludat Tall 1. Polt 19/1. 
Két Ludat két Fajdott Polt 35. 
Két Vad Se’rte’st Tall 1, Polt 46.den. 2. 
Eőt Disznot Tall 17. Polt 21/1. 
Het Nyulat.” 
 

A vadmadarakat, vaddisznót, őzet, szarvast, nyulat a húsáért vásárolták a vá-

ros konyhájára, de élve is vették, s megajándékozták vele a Budán székelő „ura-

kat”. Érdekességként említhető, hogy a pulyka – a későbbi évszázadokban igen 

jelentős háziszárnyas – a 17–18. századforduló táján bukkan fel vidékünkön.  

A túzokkal vehette fel a versenyt. Különösnek tűnik, hogy a lúdhoz hasonló 

hattyút is fogyasztották ebben a korban. A siketfajd, fogoly, vadkacsa a vidék ál-

latvilágának meghatározó egyedei, a fácán még nem található meg. E vadmadár a 

18. század elején bukkan fel, s vadásszák Nagykőrösön és környékén.54 
Nagykőrös városi számadásai között 1705-ben bukkan fel először a fácán:  
 

„Nyulat es faczant Pol 25”, „Fajdokat Tall 10’, „Őzet Nyulakat Tall 1. P. 4”, 
„Eőzet vett Polt 40.”  

 

vásároltak a piacon.55  
A következő években már rendszerint a fácán is megtalálható.56 Hogy ez a 

vadmadár – mely már évszázadok óta él a Kárpát-medencében – csak későn jele-
nik meg vidékünkön, a telepítéssel magyarázható. Nagykőrös város 1717/18. évi 
kulináris vásárlásaiban utalás történik arra vonatkozóan, hogy Erdélyből vadma-
darat is hoztak eladásra, s meghonosították e vidéken:57 

 
„Őzet Nyulat Ruczát fn 1 //13 ½  
Tuzokot Nyulakat //77. 

 
53  PML NkV SZK 1711/12. 26–32.  
54  PML NkV SZK 1730/31. 
55  PML NkV SZK 1705/1710. 
56  Például 1707-ben a következő kiadásokat könyvelték el:  

„Faczánt Polt 3. 
Faczanyokat Polt 14. 
Nyulat Madarat Polt 14. 
Egy Nyulat Pol 4 d 2.” PML NkV SZK 1705/10. 143–144.   

57  PML NkV SZK 1717/18. 40–47.  
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Nyulat Foglyot //35. 
Foglyokert fn 1 //13 ½  
Egy Őzet fn 1. 
Halat a Tiszarúl fn 3. 
Egy Őzet 40 
Nyulakat 95 
Tyukmony’at 24 
Fogoly mad est tormát 40 
Fogoly madarakat 
Két Őtzet E’rdeit & fogoly fn. 8. 
Item fogoly mad. //30. 
11 par foglyot fn 3: 58. 
Két par foglyot //65 
Eőt pár foglyot fn 1: 50. 
Fogoly madarakat fn 12. 
Faczanyokat fn 3. 68. 
Két pár fogoly madarat //65 
Három fajdott //35. 
Két Nyulat //32 ½  
Két Ludat edgy kappant //70. 
Hét fogoly madarat fn 1 //5 
Nyulat, fajdott //32 ½  
Negy Pár fajdott //57 
Egy pár fogoly madarat //25. 
Huszon harom ittze csikot fn 1 //15 
Erdelyit Faczanokat fn 18. 
Őzet //59.”  

 
Tehát nagy értékben vett a kőrösi tanács Erdélyből hozott fácánmadarat a vá-

ros piacán, de nem valószínű, hogy a konyhájára. A nagyobb számú fácán a város 
területén kerülhetett elhelyezésre, a vadállomány pótlása, szaporítása érdekében. 

Hogy a kőrösi – és szomszédos – piacokon kaphatók voltak a vadak, annak 

tulajdonítható, hogy vadászatuk nem esett korlátozás alá. Takács Sándor állapítja 

meg, hogy a lakosság nem fegyverrel vadászott a 16–17. században, jóllehet – 

mint a kőrösi adatok bizonyítják – a város alkalmasint vásárolt Budán puskát, s a 

lőszernek megfelelő „töltést”, ólmot is. Ezek részben ajándékozás tárgyát képez-

ték, de bizonyára a város emberei vadászatra is használhatták. A piaci élővad-

felhozatal nagyságrendje a vadfogásnak tulajdonítható.58 Kőrösi lakosok is ren-

delkeztek puskával. Például 1663-ban jegyezték fel, hogy „13 Pati Benedek Pus-

kája Zálogátul adott dn 40” a város pénztárába.59 

 
58  Takáts 1914. 
59  PML NkV SZK 1663/64. 113.  
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A már idézett történeti adatokból kiderül, hogy élve is fogtak vadat, azonban 

legáltalánosabb vadászati mód a tőrözés, csapdával, hurokkal, hálóval történő 

vadfogás lehetett.  

A halászathoz hasonlóan, a népi vadfogást is alkalomszerűen űzték a Három 

Városban. A mezővárosi cívisgazda erdőjoggal is rendelkezett, s a polgári korsza-

kot megelőzőn a vadfogás is megengedett volt számára. Egy per kapcsán erre 

vonatkozóan szerzünk tudomást róla 1767-ben Nagykőrösön:  
 
„Ürögdi András panaszt tett hogy a’ múlt kaszálláskor a’ nyúl fogó Vasat ellopták a’ 
Nagy erdőrül; és most vasára akadt, Kakas Pálnál. Kakas Pál azt felelte, hogy Kovács 
András adta néki diribbe darabba, a’ padlásrúl a’ vasas ládábúl…”60  
 

A gyermekek előszeretettel foglalkoztak madárfogással. Cegléden varjút, csókát 

vastőrrel fogtak, úgy, hogy kukoricacsövet húztak rá. Amikor a madár csipegetni 

kezdte, felcsapódott és megfogta az állatot. A gyerekek madzagot kötöttek rájuk, 

s játszottak velük, ők lettek a „ház udvari bolondjai”. Madarat – vad- vagy szelíd 

galambot, cinkét, csízt – úgy is fogtak, hogy egy kis bottal feltámasztott ládikó alá 

kendermagot szórtak, s ha a madár szedegetni kezdte, akkor a pálcikát zsineg se-

gítségével elrántották, s a láda fogságába ejtették.61 

A 19. században is gyakorolták vidékünkön a tőrözést, ami a hatóság ellenkezé-

sét váltotta ki. Nagykőrösön a tanács például 1853. február 6-án tette közhírré, 

mivel  
 

„a’ vadászat különösen az egy idő óta szokásba vett tőrözés Törvény értelmében 
Febr. 1sőtől aratás végéig tilalmazva lévén erről a’ lakosság olly végből értesíttetik, hogy 
a’ vadászat a’ meghatározott időben szigorúan tilalmaztatik.”  
 

A tőrözésre társaságok alakultak, ami – különösen a szabadságharc utáni ön-

kényuralom idején – szintén a hatóságok tilalmát váltotta ki. Ugyancsak 1853-

ban, november 27-én hirdette a kőrösi tanács:  
 

„Tapasztaltatván, hogy a’ város határában a’ tőrözés több alakult társaságok által gya-
koroltatik […] az illy törvénytelenül alakult társaságok el nem tűretnek, ezennel min-
den illyes társaságok fel oszlattatnak, ’s a’ tőrözés a’ NKőrösi határ területén átallyá-
ban mindenütt eltiltatik; ’s a’ ki ezt ’ kihirdetés után gyakorolni próbálná, tőrének el-
kobzásán kívül első izben fejenként 5 pftra, masodizben 10 pfra, harmadizben bebör-
tönzéssel és testi büntetéssel is fog fenyíttetni.”62 
 

 
60  PML NkV Prot. Miscell. pro 1767–1768. 1767. nov. 20. 81. 
61  NM EA 56. 
62  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 99, 215.  
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Vidékünkön a vadászat nemesebb módja volt az agarászat. Az agár kutyafaj 

ismeretes már a 17. században is.63 Kőrösi cívisek foglalkoztak tenyésztésükkel, s 

feltehetően vadásztak is vele. Hogy mennyire értékes állat, igazolja az is, a kőrösi 

magisztrátus rangos vendégeknek, erdélyi követnek, de a török főuraknak is el-

ajándékozta.64 Az agárral történő vadászatot, a nyulászatot a későbbi évszáza-

dokban a hatóságok korlátozták, illetve tiltották. Például a nagykőrösi tanács 

1856. február 10-én jelezte:  
 

„Azon vissza élések meg akadályoztatása tekintetéből, mellyek az ebekkal (sic!) való 
vadászat, különösen pedig az agarászat által elkövettetni szoktak, felsőbb rendelet ér-
telmében következő rendszabások tétetnek köz hírré: 1., Agár, vizsla és koppó ebeket 
csak azoknak lehet tartani, kik erre különössen feljogosítva vannak. 2., Azok is kik fel-
jogosítva vannak csak saját földjükön és a’ közlegelőn agarászhatnak. 3., Kik ezen 
rendszabályok ellen cselekszenek 5 pftól 20 pftig a’ helybeli szegény ápolda részére 
bírságoltatnak.”65  
 

Cegléden 1852. május 16-án hirdette a városi tanács, mivel: 
 
„Tőbb tanyás és fertályos gazdák panaszt tettek az Agártartó emberek ellen, hogy ve-
téseikben agarászni járnak,és sok károkat tésznek, ha valaki még oly vakmerő fog len-
ni és bátorkodni fog a vetésekre agarászni vagy nyulászni menni a’ leg keményebben 
fognak büntettetni.”66  
 

1853. május 8-án is korlátozták az agarászatot:  

 
„A’ törvény által tiltott időszakokban vadászni különben sem szabad, de különösen 
figyelmeztetnek az agarászok, hogy ha a’ szöllőkben vagy bár hol vadászaton kapat-
nak, a’ rendes büntetésen felül, agaraik is agyon fognak lövetni.”67  
 

Cegléd város utal arra, hogy felsőbb rendelet folytán szükséges az agarak kiirtása:  
 
„Több izbeni hirdetés, és tilalom daczára tapasztaltatik még jelenleg is, hogy a vadá-
szatot egyaránt folytatják, most tehát utoljára intetnek minden gazdák a kiknek agarai 

 
63  A kőrösi tanács alkalmanként vásárolt agarat, mint például 1688-ban is: „Kis Janos Abanitul 

Egy Agarat Dorianak ayandekbann 8. gar.” – jegyezték fel a kiadások között. PML NkV SZK 
1688/89. 38.  

64  1648-ban „Kőrősi Istvan hogi it wolt Fejedelem Urunk kőwete wettűnk egi agarat neki 3 Talle-
ro’.” PML NkV SZK 1648/49. 201; 1650-ben „vőttűnk az kővet szamara egi agarat Lantosne-
tul” PML NkV SZK 1650/51. 203; 1653. „márc. 27. Erdös Janostul wőttem 1. Agharat Erdeli 
köwetnek 1. Aranyon”. PML NkV SZK 1653/54. 174.  

65  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
66  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. máj. 16. 43. sz. 
67  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. máj. 8. 14. sz. 
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vannak, hogy azokat mielébb tovább adják, mert ez után nem mint házi kutya tekin-
tődik, hanem 8 nap mulva a hol azok találtatnak agyon üttetnek”  
 

– tette közhírré a tanács 1856. március 6-án. Ugyanezen esztendő végén ismét 

szigorú rendeletet hirdettek ki:  
 
„Mint hogy már Ő Cs Királyi Fensége agaraszatott keményen tilto rendelete több va-
sárnapon hirdettetett, sokan még is mind a’ városban, mind a’ tanyákon agarakat tar-
tani, ’s agarászni elég vakmerők, ennek folytán a’ magas rendelet értelmében megha-
gyatott a’ városi peczéreknek, hogy házról házra járjanak ’s az agarakat irtsák ki, ké-
sőbb a’ tanyákra, hol is az agarak agyon lövetni fognak. – Azért figyelmeztetik és inte-
tik mindenki, hogy a’ város peczérjének ellent ne álljon vagy azokat csak szóval is 
bántalmazni ne merészelje mert az ellenállók ’s bántalmazók pénzbeli büntetésen kí-
vül börtönre is azonnal büntettni fognak, – elég gyalázat, és szégyen az már, ha a’ la-
kosok közt találtatnak olly minden felső rendeletet megvetők es kigunondók, akik el-
nyerendő büntetésöket egyedül magoknak köszönhetendik.”68  
 

Az agarak elleni hadjárat valójában nem járt teljes sikerrel, mert a városnak ké-

sőbb is korlátozó intézkedéseket kellett megfogalmaznia. Hasonló értelmű – va-

dászatot tiltó – rendeletek később is napvilágot láttak, így például 1859. novem-

ber 6-án:  
 
„Felsőbb rendelet szerint az agarák tartása Czegléden, ’s ennek határában ujólag ti-
lalmaztatik […] kiknél ezen hirdetmény után agarak találtatnak, annak a’ Tettes Cs. K. 
Szolgabíróság által pénzbírsággal fognak büntetetni, ’s azon fölül agaraik agyonlövetni 
fognak.”69  

 

A szigorú rendeletek ellenére ugyanakkor rangosabb emberek – nyilván nem va-

dászat, nyulászat céljából –, tarthattak agár kutyát.70 

A 18. században a vármegye felsőbb utasítása előírta a falvaknak, mezőváro-

soknak, hogy hány darab farkast kell elejteniük, és veréb-, varjúfejek beszolgálta-

 
68  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/56. 1856. márc. 30. 26. sz.; 1856. dec. 14. 12. sz. 
69  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1859. nov. 6. 11. sz. Az agárkutyatartás – mint régen – 

rangot is kifejezett. A hatóságok jóllehet korlátozták tartásukat s a velük való nyulászatot, ran-
gosabb emberek tarthattak ilyen kutyát, amit a hatóság sem tilthatott meg: „A’ helybeli szálláso-
ló Cs. K. katonai ezredes úrnak pénteki délben elveszett egy fekete kancza agárja, ki valamit tud 
felőle jelentse a’ nevezett ezredes úrnál, továbbá kijelentetik, hogy ha később kiviláglik mikép 
valaki eltitkolta szigorúan fog büntettetni.” – adta hírül a ceglédi tanács. PML CgV Hirdetések 
Jkv. 111858/62. 1860. jan. 1. 7. sz. 

70  „Ifj Laczkovics Antal úrnak mareggel elveszett egy tarka ártan agara a’ ki meg találta jelencse ma-
gát a’ tulajdonosnál 2 pftot kap jutalmul” – hirdeti a ceglédi tanács 1856. március 16-án (PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1856. márc. 16. 18. sz.); majd 1860. január 1-jén „a’ helyben szállásoló Cs K kato-
nai ezredes úrnak pénteken délben elveszett fekete kancza agárja, ki valamit tud felőle jelentse a’ 
nevezett ezredes Úrnál, továbbá kijelentetik, hogy ha később kiviláglik mikép valaki eltitkolta szi-
gorúan fog büntettni”. (PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1860. jan. 1. 7. sz.) 
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tásával is tartoztak a lakosok a tanácsnak. A réti farkasok végleges eltűnését, ki-

pusztulását elősegítette az árvízmentesítés, a vizenyős térségek területének szá-

mottevő csökkenése is (emléküket őrzi például a Farkasordító halom Monostor-pusz-

tán, „Farkas akasztó körtvélyfa” mint határjel Cegléd és Irsa határán). A madárvi-

lág fajokban gazdag volt vidékünkön. Herman Ottó a 19. század végén a bugaci 

pásztoroktól ismerte meg a következő madárféleségeket: vörösvércse, snyeff, seregé, 

túzok, harkán, sárga, csacsogó, húros és fekete rigó, szőri szarka, vadgerlice, fülemüle, 

fülesbagó, barázdabillegető, surgyi, pipiske, homoki tyúk, reznek, fekete gólya, szélkiáltó, va-

lamint a tarka, zöldfejű, cigány, sugár, jeges, csörgő, kanalas réce vagy vadkacsa, a cinke, bö-

lömbika, nyitnikék, mátyásmadár, búbosbanka, vízikutya – mely jellegzetes ’ö’, ’ö’ han-

got hallatott – stb.71 Az említett madárvilág ismert volt a másik két városban is.  

A rétisas őshonos volt e vidéken, de ma már csak helynevek őrzik létüket. Kőrös 

és Cegléd határán, Csemőben volt a Sas-halom (a homokdombon álló nyársa csú-

csán álló nyárfa hegyében fészkelt a sas, mint kiderült egy 18. századi határjárás 

során).72 Kecskemét Pusztaszer pusztáján volt egy Sas-ülés nevezetű hely, akár-

csak Monostoron. Matkó-puszta egy részét is Sasnak nevezték el. Ugyancsak egy 

ritka A madár neve őrződött meg a Köncsög-pusztán lévő Hollós-dűlő nevében. 

A táj adottságai sajátos lehetőségeket teremtett a Három Város népe számára: 

a „zsíros” földek gazdag termést biztosítottak, míg a homok sok munkát és lele-

ményességet követelt meg az emberektől. A kövér, és dús rétek, sovány legelők 

fontos gazdasági érdekeket szolgáltak. A táj azonban olyan lehetőségekhez is jut-

tatta a Három Város népét, amelyek a megélhetés tekintetében elsődleges szere-

pet nem játszottak, de mint kiegészítő foglalkozások, egyéni leleményeskedés, fi-

gyelemre méltóak, számot tarthatnak a néprajzi érdeklődésre. 

A Három Város területén és környékén, a sziksós és vízállásos réteken sajátos 

„alföldi kőzet”, réti mészkő képződött. A nedves és savanyú kémhatású talajból ki-

oldódott a mész, s a gyepszintben és alatta halmozódott fel különböző vastagság-

ban. Viszonylag laza szerkezete, borsószemhez hasonló szemcsézettsége miatt ne-

vezték el darázskőnek (tudományos neve oolitos mészkő). Ez a „terméskő” megta-

lálható Cegléd délkeleti határának zsombékos legelőjén, Nagykőrös Nyársapát 

pusztájának Besnyő részén, a Nagykőrös szomszédságában lévő Kocsér központjá-

ban, de Kecskeméten és környékén is (például Helvécián, Köncsög-pusztán a Kővá-

gó-tó mentében), valamint a környező kiskunsági és szegedi területeken.73 A darázs-

követ kővágók bányászták ki kocka alakban, vasrúd segítségével. A kőrösi tanács 

például kecskemétieket fogadott fel erre a munkára az 1780-as években, amikor 

száz öl követ adományozott a római katolikus templom felépítéséhez (1788-ban 

 
71  Herman 1896. 
72  Novák 1994: 373. 
73  Tálasi 1977; Juhász 1982; Sztrinkó 1987. 
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szentelték fel). Általában az alapot készítették réti mészkőből, mivel porózussága 

miatt jó szigetelőképességgel rendelkezett. A mészkőből építették a környékbeli – 

így például a kocséri Árpád-kori – templom falát, a falazatba is rakták nagyobb 

épületek (pl. a kőrösi városháza) esetében. Kocsérról is hoztak darázskövet a nagy-

kőrösi építkezésekhez. Cegléden az 1834-es nagy tűzvész utáni újjáépítés során, 

mivel a helység legelőjén, nyomásán lévő mészkő nem bizonyult elegendőnek, a 

környékből is beszerezték a szükséges mennyiséget.74 Cegléden a 19. század máso-

dik felében is bányásztak még követ. A vallásalapítványi uradalom haszonvételei 

közé tartozott a kővágatás is: „A’ Cs. Kir. Alapítványi Czeglédi Uradalomban ne-

vezetesen Czegléden a’ tégla és cserép égetés, valamint a’ kővágási jog” három évre 

haszonbérbe bocsáttatott 1853. augusztus 28-án, hirdette Cegléd város tanácsa.75  

A kővágó-foglalkozás személynévvé is válhatott.76 

A homok alatt is felhalmozódott mészköves anyag, a márga. Nagyőrös keleti 

legelőterületén, a Nyomáson megtalálható volt a márga. A kálciumos anyagféle-

ség szolgált bizonyos vegyi eljárásra, mint a gyapjúfehérítést. Ez volt a csapó-

föld, amelyet a többek között a szűrposztó fehérítésére használtak, erre vonatko-

zó történeti anyag ismeretes Nagykőrös város számadásában: „Gyomán Lakó 

Varga János azért, hogy a Nyomáson Csapó földet vágni meg engedtetett, fize-

tett – ,,56½.” dénár, – jegyezte fel a számadó bíró 1779. június 11-én.77 

A Három Város földje a salétromot sem nélkülözi, amely nemcsak a házak fa-

lának tövében, de a talaj felszínén is „kivirágzik”, s a kutakban ihatatlanná teszi a 

vizet. A kár mellett azonban hasznot is hajtott a Három Városnak. A török hódolt-

ság korában salétromot kellett szállítani a töröknek Budára, amelyet lőporgyártásra 

használtak fel. Kecskemét az 1590-es években is szállított salétromot a törököknek. 

Nagykőrös kiváltságos helyzetét megerősítette a szultán 1628-ban is, azzal a meg-

szorítással, hogy „Császár Kazánnya mellett a’ Kőrösiek híven szolgáljanak… mi-

vel a’ Kőrösi föld igen salétromos, azért éjjel és nappal számára salétromot főzze-

nek, melyet meg is tselekedtek…” – írta Balla Gergely „Kőrös Várossa Históriája” 

c. munkájában. Ugyancsak Balla tudósít arról is, hogy 1638-ban a székesfehérvári 

Mehmet pasa értesítette levelében Kőrös és Cegléd mezővárosokat, hogy „ennek-

utánna Császár számára semmit ne munkálkodjanak egyebet, hanem a’ hatalmas 

Császár számára a’ Salétromot éjjel és nappal munkálódjanak”.78  

 
74  Novák 1989: 63–64. 
75  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1853. aug. 28. 6. sz. 
76  „Kővágó Istvánnak fél fertály földje [1/8 jobbágytelek – kb. 12 hold – N.L.F.] kukoricza ter-

méssel eladó” – hirdeti Cegléd város tanácsa. PML CgV Hirdetések Jkv. 1864/68. 1867. aug. 
11. 11. sz. 

77  NL PML NkV Regestrum Oppidi Nagy Kőrös l779/80. 
78  PML NkV Körös Várossa Historiája; Balla 1856. Lásd Törös 1971. 
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A salétromos földet felásták, és a „salétromfőző házban” üstökben kifőzték 

belőle a salétromsót (Kőrös városa például több alkalommal is vásárolt lapátot, 

fejszét ehhez a munkához a rimaszombati kereskedőktől a 17. században79). Egy-

egy esztendőben igen tekintélyes mennyiségű porsalétromot állítottak elő. Nagy-

kőrösön például 1636-ban 2,8, 1645-ben 2,9 tonnát, még 1682-ben is 814 mázsát. 

Zsákokba rakva szekereken fuvarozták fel évi négy alkalommal Budára.80 

A háborúságok múlásával ugyan veszített jelentőségéből a salétromfőzés, de 

még a 19. század elején is űzték ezt a foglalkozást. A salétromsó olyan helyeken is 

képződött, ahol emberi vizelet vagy trágya halmozódott fel. Rendszerint vándor 

salétromfőző mesterek termelték ki a salétromos földet – még a lakóházak szobá-

it, pitvarait is megásták, melyet a hatóság rendszabályozott –, majd sort kerítettek 

a főzésre. 

A sziksó megtalálható az egész Alföldön. A Három Város területén és kör-

nyékén a vályogos, agyagos talajokon is keletkezett nátriumsó-kicsapódás, szik-

sóvirágzás. Cegléd keleti, Nagykőrös Kara felé eső részén, Kecskeméttől délre lé-

vő területen s a kiterjedt pusztaságon is gyakori a szódás talaj, amely a hóolvadás 

vagy a tavaszi, nyári esőzések idején megtartva a csapadékot, vízállássá, kisebb-

nagyobb tavakká alakította a mélyebb talajfelszínt (például Pusztaszeren a Kis- és 

Nagy-Mónos szék, Hossszúszék, Kerekszék, Görbeszék, Bugacmonostoron a Zöldhalmi 

szék, Fehérszék, Görbeszék). Száraz, meleg nyári időszakban kiszáradnak, s ilyenkor 

lehet összesöpörni a széksót. Általában asszonyok, de leánykák is járták a sziksótól 

fehéren virító, virágzó laposokat, seprűvel, lapáttal vödrökbe, zsákokba gyűjtöt-

ték a „szódát”. A városiak ritkán, de a tanyasiak inkább foglalkoztak a széksó-

sepréssel, és rendszeresen hordták a szódát a helyi és környékbeli piacokra. Mo-

sáskor az asszonyok a dézsában áztatott ruhára rétegesen szórták a természetes 

szódát, a széksót, majd azzal együtt főzték ki. Tehát lúgot csináltak a sziksóból, 

amelyet szappanfőzésre is felhasználtak. A „ketskeméti asszonyok híres kenyere-

ket sütnek. Széksojok is nevezetes és jó szappant tudnak segedelmével készíteni” 

– tudósít bennünket Vályi András a 18. század végéről.81 

A 19. század végi árvízmentesítési és folyószabályozási munkák erősen befo-

lyásolták a Három Város vidékének vízrajzi viszonyait is. A Tisza folyó nagy ka-

nyarulatait átvágták, s ennek következtében a kiegyenesített folyó áramlása fel-

gyorsult, a medre mélyebbé vált, s ennek megfelelően a vízgyűjtő terület vízszint-

je – melyhez a Három Város tartozik – alább szállt, s csökkent a talajvíz szintje. 

Ezt nagymértékben segítette a kis patakok csatornázása (például a Gerje–Perje-

csatorna Cegléden, Nagykőrösön a Kőrös- és Kürti-ér), amelyek gyorsabban ve-

 
79  PML NkV SZK (XVII. század). 
80  Novák 1994.  
81  Vályi 1798. 
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zették el a laposok természetes vizét a Tiszába. Ez a vízrajzi állapot kedvezőtle-

nül befolyásolta a vízi világ életlehetőségeit. Összeszűkült a tavak, vízállások terü-

lete, ami nem csupán a víziállatok számát, de azok fajtáit is csökkentette. 

A Három Város népe is élt azzal a lehetőséggel, hogy kihasználja a kisebb-

nagyobb állóvizek, vízfolyások által kínált lehetőségeket, haszonvételre tegyenek 

szert. Ezek rendszerint alkalomszerű zsákmányszerző akciók voltak, gyermekek, 

asszonyok, szegényebb parasztok, olykor pásztorok foglalkoztak vele. Ettől lé-

nyegesen különbözik a nagyobb tavakon, amelyet foglalkozásszerűen űző halá-

szok, hozzáértő emberek folytattak, megfelelő szerszámokkal, eszközökkel, ha-

sonlóan a Tiszán működő halászokhoz. 

Az árvízmentesítés előtt gyakori állat volt a teknősbéka meg a rák a Három 

Város vizeiben. A történeti adatok nem szólnak a rákokról, ami azonban nem je-

lenti azt, hogy ne fogyasztották volna. Ceglédről ismeretes, hogy a nagyobb 

vörösrákot megfőzték, s az ollójának finom fehér húsát fogyasztották.82 A korábbi 

évszázadokban előbukkan a teknősbéka is. Nagykőrös város konyhájának étlap-

ján nem szerepelt, azonban ajándékozásra vették a piacon. Más vidékeken a job-

bágyi szolgáltatás között található a teknősbéka ajándékozása, amely a földesúri 

asztalokra kerülhetett leves formájában. Nagykőrösön néhány adat bizonyság er-

re vonatkozóan. Az 1718/19-es számadások között szerepel, hogy „tekenős Bi-

kát Nyulat Sikart es halat”,83 majd 1719/20-ban „t. Bikát es Mezet vettem 28 

½”84 – jegyezte fel a számadó bíró. Kecskemét városa például, amikor bérbe adta 

„Senator Fekete Sándor és B. Kiss Pál Uraknak mint azért más idegeneknél is 

többet ígérőknek Béváltó Czédulába értvén 111 fkért” két esztendőre a Páhi 

pusztáján található Kolon-tó halászati jogát 1812. február 15-én, egyezségben kö-

tötte ki, hogy az árendások egy mázsa hal mellett tizenkét pár „tekenyős békát” is 

kötelesek adni a készpénzen kívül.85 Az e tájon őshonos teknőc galambtojás 

nagyságú tojást rakott.86  

A csík, csíkhal még a 20. század első felében is tömegesen élt nemcsak az erek-

ben, de kisebb-nagyobb tavacskákban is (Cegléden a Csíkos-tó őrzi emlékét, 

Nagykőrösön pedig a Csíkos-ér).87 A gyermekek nyári szórakozásai közé tartozott, 

 
82  Édesanyám (Novák Novákné Nagy Karolin) családja ceglédi (ő azonban Pozsonyban született 

1910-ben, mivel Nagy Károly nagyapám vasúti szolgálati helye volt abban az időben a koroná-
zóváros). Ő mesélte gyermekkorában látta, hogy a szülői, nagyszülői felmenői fogyasztották a 
rákot. 

83  PML NkV SZK 1718/19. 35/1.  
84  PML NkV SZK 1719/20. 28.  
85  BKML KkV Tan. Jkv. 1812. 177. sz. 84.  
86  NM EA 2548. 
87  A 17. században is rendre fogyasztották. Erről Nagykőrös város számadáskönyvei adnak bi-

zonyságot. A kőrösi magisztrátus időnként Halasról hozatott csíkhalat, amelyet a helyi vizekbe, 
tavacskákba telepítettek. PML NkV SZK 1626–1680. 



57 

hogy vesszőkasokkal végigpásztázták a Gerjét Cegléden, vagy a Kőrös- és Csí-

kos-eret Nagykőrösön. Hosszú nyelű emelőhálót is használtak Kőrösön, amellyel 

kimerítették a kis, vékony, hengeres testű halat. Ezeket nemcsak fogyasztották, 

de az asszonyok a libákkal, kacsákkal is megetették. 

A tavakban, vízállásokban tömegesen élt, s a nádasok közt lévő mély „légtel-

keken” szeretett telelni a csíkhal. Ezeken a helyeken nemcsak a szegényebb sorú 

csíkászok, de halászok is foglalkoztak halászatával. Legfontosabb csíkászó eszköz 

volt a vesszőből kötött varsa, a csíkvarsa, s nélkülözhetetlen szerszám a hosszú 

nyelű fejsze vagy gyalázka. A kecskeméti puszták tavain, vízállásos rétjein folytatott 

csíkászatot Szabó Kálmán írta le, a szomszédos halasi területekét pedig Nagy 

Czirok László.88 A csíkvarsát rendszerint nádas helyen rakták le, miután a hosszú 

nyelű fejszével vagy a darunyakú gyalázkával kitisztították a kotut, a nádas, zsom-

békos feneket. A téli időszakban volt különösen sikeres a csíkászat az ilyen he-

lyeken, mert a lékbe rakott varsa megfogta a levegőre igyekvő halakat. A szakava-

tott csíkász tudta, hogy ott érdemes léket vágni, ahol a csíkrajok – igyekezve le-

vegőhöz jutni – elvékonyították a jeget (a csík a nádasok közötti mély, sík része-

ken szeretett tanyázni, vagy a nád tövében, ahol könnyebben juthatott levegő-

höz). A téli csíkászat másik fontos eszköze a lésza, amellyel a jég alól merítették ki 

a csíkot. 

A csík fontos táplálék volt. A Három Városban rendszeresen fogyasztották a 

csíkos káposztát. Forró vízzel leöntötték a csíkokat – ekkor „ríttak”, vékony han-

got hallattak –, és a megsárgult bőrüket, „cihájukat” könnyen lehúzhatták. Ez-

után kidobták a csíkhal „egyszálbelét”, majd a káposztába rakták főni. A csíkpap-

rikás mellett a sült csík is ínyenc eledelnek számított. Sóban vagy hamuban hem-

pergették meg a csíkot, amitől felmaródott a sikamlós bőre, azután vízzel lemos-

ták. Kibelezték, majd lisztben megforgatták, zsírral megcsöpögtették, és kemen-

cébe rakták megsülni. A csíkkocsonyát is rendszeresen fogyasztották.89 
Az árvízmentesítés előtt a Tiszában és a kisvizekben még valósággal hemzse-

gett a hal. A csík90 mellett potyka (ponty), bögyhal, törpeharcsa, compó, naphal fordult 
elő gyakrabban a kisvizekben, míg a harcsa, csuka, kárász, keszeg, dürgencs, cigányhal, 
a vizaféléket képviselő kecsege jobban az élővizek, a Tisza halállományához tarto-
zott, ahol előfordult a másik vérteshalfaj, a viza is. A 20. században honosodott 
meg a Balatonból származó süllő, valamint a Tisza jellegzetes hala lett az igen 
nagy méretet is elérő busa, valamint a szintén növényevő hal, az amúr. 

A Három Város területén számottevő méreteket öltött a kisvízi halászat, külö-

nösen a Kecskemét környéki kisebb-nagyobb tavakon. Szilágyi Miklós Cegléd kis-

 
88  Szabó 1939; NM EA 2548. 
89  NM EA 2548. 
90  A csíkhal megtalálható a vidékünkön, de például Nagykőrös városa a 17. században telepítés 

céljából hozatott csíkot Halasról is. 
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vízi halászatáról megállapította, hogy azt inkább „orvhalászok”, „alkalmi halászok” 

– gyermekek és felnőttek egyaránt – űzték, mert a ceglédi vizek (Gerje–Krakko, 

Perje, Bede-tava), akárcsak a Nagykőrös határában lévők (Árbóz-tó, vagy a Nagy-

erdő alatti Halastó, Szurdok, a város feletti Gáttó), valamint a kecskeméti vizek 

(Csalányos-tó, Széktó, Fehér-tó) nem tették lehetővé a rendszeres halászatot. Szer-

számaik nem annyira ősiek, mint inkább egyszerűek, kezdetlegesek voltak.91 

Kecskemét pusztáin nagyobb tavak is előfordultak – mint említettük –, s ezek, s 

a Tisza halászati jogát rendszeresen bérbe adta a városi tanács egy vagy két eszten-

dőre. A bérlők fogadott halászokkal halásztatták le a tavakat s a folyószakaszt.  

A nagy kiterjedésű Kolom-tó áthúzódott Páhi-pusztára is, s amikor ezt megszerez-

te 1812-ben Kecskemét, a mezőváros két szenátorának – mint legtöbbet ígérőknek 

– kiadta bérletbe Szent György-naptól számítva két esztendőre.92 Ugyancsak a 19. 

század elején jutott Kecskemét a Kiskunfélegyháza és Pusztaszer között elterülő 

Péteri-pusztához, s az ott lévő tavat a vendégfogadóval együtt bérletbe bocsátotta a 

kiskunfélegyházi illetőségű Kapás Jánosnak. A tanácsi jegyzőkönyv arról is tudósít, 

hogy 1812 előtt szegediek bérelték a halászatát, s egy félegyházi ember halászta le a 

tavat 30 mázsa hal fejében.93 Nagykőrös mezőváros tanácsa a 18. század második 

felében bérelte Tiszainoka földesurától, a Róth uraságtól Csámpa-pusztát vagy Ino-

kai-rétet, amely a holt és az élő Tisza között helyezkedett el, valóságos szigetet al-

kotva. A halászatra nem tartott igényt a város, ezért a halászati jogot bérbe adta. 

Például az „Inokai Tónak” halászatát 1761-ben az inokaiak kapták meg. Bárány 

Tamás halász 1780-ban szerezte meg a halászat jogát három esztendőre, amelyért 6 

rajnai forintot és 20 krajcárt és egy mázsa halat fizetett.94 

Kecskemét örökös pusztaként birtokolta Felső-Alpárt, amelyet kelet felől a ka-

nyargó Tisza határolt. Ez a folyószakasz volt Kecskemét – egyben a Három Vá-

ros – egyetlen közvetlen folyóval határos halászó területe. A korábbi évszázad-

okban innen látták el hallal Kecskemétet, valamint a másik két várost is. A szom-

szédos helységekből (Tószeg, Vezseny, Paládics, Kécske) is hozták a halaskofák, 

halászok a pontyot, harcsát, csukát a kőrösi, ceglédi piacokra a 17. században is. 

A mezővárosi tanács innen vásárolt rendszeresen halat, hogy az oly gyakran itt 

megforduló, magyar és török „vendégeket” is jól tartsa. A mezővárosok elöljárói 

tiszai halat vittek ajándékba a budai törököknek vagy a magyar uraknak (a mére-

 
91  Szilágyi 1973. 
92  BKML KkV Tan. Jkv. 1812. 177. sz. 84. 
93  „Falusi Mártonynak félegyházi lakosnak felolvastatott azon folyamodó Levél, melyben elöl ad-

ván: hogy ő azon Péteri Halászatért mely tőle […] helybeli lakos Kapás János kérésére el 
itéltetett, bizonyos szegedi embereknek kiktől ő bírta vala árendába, az árendális Contractusba 
30. mázsa halat is tartozott adni, minthogy ő már ezen harmincz mázsa halat mind meg is adta, 
a’ Halászatnak el vételével e’ részben vallott kárát kérte azon halászatnak mostani birtokossa 
Kapás János által téríttetni…” BKML KkV Tan. Jkv. l8l2. 18l2. márc. 7. 128. 

94  Novák 1994: 371. 
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tes halat szárították: „öreg posár”, „szívolt hal”, „aszu hal”, s rendszerint aján-

dékba is vitték a vármegyei elöljárók számára). Ezt tette Cegléd is 1652-ben, ami-

kor a Pozsonyban székelő földesuruknak, a klarisza apácáknak vittek ajándékba 

19 forint értékű szárított halat.95  

A 17. században Nagykőrösről rendelkezünk bőséges adattal a halkereskede-

lemre vonatkozóan. A Tiszából fogott halat hozták a Három Városba. Nagykő-

rös város számadása a halak vásárlásáról 1631–1660 között:96 
 
„1626 Egÿ Harczat wőttünk Soszat Tott Giörgi Ura’ az kit Bujakba’ küldöttünk 

dn 8. Ugia oda egÿ abronczos halat wöttünk dn 45. 
1630 – Kecziget wőttünk ide be dn 4. 
1631 – Egy Harczat wóttűnk ide be 45. 
1632 Czikott hoztunk ide be az piaczrol dn 9. Takacz Mihaltúl wőttűnk egy szaraz 

halat aÿandekba walot dn 40. 
1635 Keczege halat wőttűnk dn 20.; Kaloczaÿ Balassal hozattunk az Tizarol Halat 

f 1 dn 40.; Czuka halat Fintanetul wőttűnk dn 6.; Kalmar Janostul Wőttűnkeggý Pongý 
halat dn 35.; Eggý Czuka halat wőttűnk dn 8.; Az szekből harczat wőttűnk dn 7.; 
Harczat wettűnk ide be dn 5.; Isment Visza halat Wőttűnk dn 20. 

1636 Keczkemeti Warga Janostul egý halat mőljet meg hasitattunk abronczra dn 
39.; Ugian akkor ebedre walo halat ide be dn 4.; Halat egÿ Keczkeÿ Aszonitull hoz-
tunk dn 3.; Harczat houztunk ide be egy paladiczi Legentull dn 7.; Halatt wőttűnk 
Uraknak walot dn 38.; Konia Istvannal hozattunk ket sos halat f 1 dn 10.; Wőttűnk 
az Tiza Mellet a’ Praedikator, Mester es az Waras szamara 5 diznot .f 16  dn 20.; Ha-
lakat hozattunk Keczkemetről urnak walokat aÿandekban f 2 dn 35.  

1639 Szenkiralý embertűl wettűnk ajandekba walo 2 Posar halat dn 90.; Eggý 
Szentkiralý embertúl wettűnk szívolt halat dn 80.; Keczkeÿ Szÿ Mihalýnetul wettűnk 4 
Posar Halat f 3 dn 20.; Urak szamara szíwolný walo halakat wö f 4 dn 30.; Haro’ 
szýwolný halakat wettűnk f 1 dn 60.; Az utanis wettűnk ket Posart f 1 dn 20.; Eggý Pint 
Czikot wettűnk dn 8.; Urak szamara walo Ketseget wettűnk dn 65. 

1653 Aszu Halakat wöttem dn 28.; Domonkos Gergellyel hozatta’ Posar Hala-
katt Uraknak walokatt f 3 dn.; Egy harcza Halaczkatt dn 13. 

1657 Ket Hal Keczeget wőttem dn 13.; Tyikmonyat wőttem dn 20. 
1658 Harcsa Farkat wőttem dn 8. 
1660 Buz Istvánnál Egy Jűveven Vezeni Embertűl vette’ mghis egy halat dn. 37.; 

Ugon lako Kis Istvántul szaraz halat vettem fn 1. dn 70. 
1668 Okt.24. 
Eőtt Posárt kisdedeket és Kétt Őregh Czukat Jakab Sido számára vettűnk 

Eőcződi Embernek Szekerirűl flr. 1. dn. 8.; Szabó Mihóktúl vettűnk Czukat ma-
gunk’ dn 4.; Keszeget vettűnk dn 7.; Ponty halat vettűnk mikor Biro Ura’ Budárúl haza 
jőtt dn 20.; Keczeghét vettűnk dn 40.; Keszeget vettűnk dn 2.” 

 

Az 1709/10-es hivatali esztendőben a város többek között vásárolt a piacon:  

 
95  Novák 1986a: 33. 
96  PML NkV SZK 1626/27–1660/61. 
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„Két Őz fiat Polt 22,,2. Keczegeket Polt 40. Ket Keczegeket Polt 9 d 1 Egy Vi-
zát Tall 1. Pol. 49. Negy Pontyot.”97 

 

A Három Város piacán értékesített halat böjti időszakban fogyasztotta na-

gyobb mennyiségben a kecskeméti és ceglédi római katolikusság, de a reformátu-

soknak is kedvenc eledele volt. Leggyakoribb halétel a halászlé, amelynek legfon-

tosabb hala a ponty. A csuka, harcsa, kecsege sütésre alkalmasabb. Karácsony es-

téjén is fogyasztják napjainkban is. A vérteshalak közül csupán a kecsege a legis-

mertebb hal a Tiszában. A viza, mivel a Duna torkolatvidékéről nem képes fel-

jutni a Vaskapu szabályozása következtében az északi folyószakaszokra, már ki-

veszett a nagy folyóinkból, így a Tiszából is. 

A Kecskemétikörnyéki vizek és a Tisza halászatának kutatását Szabó Kálmán 

végezte el. A Három Város területén a nagyobb vizeken történő halászatot szer-

vezett, a halászati jogot bérlők által fizetett halászcsoportok végezték, de alkalmi 

halászok is foglalkoztak vele. Az Alföld más vidékein is ismeretes módon folyt a 

halászat. 

A halfogás ősi módja a szigonyos halászat. Általában 1–3 ágú szigonyt hasz-

náltak ívás idején, amikor a „potyka” a vízen vergődött. Általános volt a horoggal 

történő halászat: fenekes, bütykös, lápos, behajítós, csapóhorgokat alkalmaztak. 

A horog elnevezése a rögzítés módjára utal. A mederben kifeszített kötélre 25–80 

horgot is erősítettek. A horog végére „étető” került (kérész, giliszta, csík, keszeg). 

Tavasszal és nyáron menyhalat raktak a harcsának csalétekül. A nagyobb mennyi-

ségű halat hálóval fogták. A pöndölhálót, vetőhálót a ladikból kézzel dobták ki, s vele 

a „landázó halat” fogták meg. Sekély vízben használták a kaparóhálót, tolóhálót, olló 

hálót, marázsahálót. A nagy halászathoz alkalmazták a kerítőhálót, nagyhálót, piritty 

vagy lapsoló hálót, a kecét, gusza kecét.  

A halászat nélkülözhetetlen eszköze a varsa. Ennek kétfajtája ismeretes. Álta-

lánosan elterjedt a vesszőből font varsa, valamint a hálóvarsa. Ez utóbbinak egy-

szárnyú egyszívű, egyszárnyú kétszívű, kétszárnyú egyszívű, öblösszájú, mély vizű változatát 

használták az alpári Tisza-szakaszon. A varsákat a folyópart közelében rakták le, 

s időnként csónakkal megközelítve szedték ki belőle a fogságba esett halakat.  

A sekély vízi halászat eszköze a tapogató. Ennek ismeretes a vesszőből készített 

vesszőtapogató, regina tapogató (hálós) és toppancs változata.98 

 
97  PML NkV SZK 1709/10. 212, 215.  
 98  Szabó 1939. Érdekességként említjük meg, hogy a 18. században Nagykőrös bérelte Tiszaino-

kán az „Inokai-rétet” vagy „Csámpa pusztát” szénatermesztés érdekében. Az ott folyó Tiszán 
ugyanakkor halásztatott is a város. Erre utal a kőrösi számadó bíró feljegyzése 1730. június 26-
án „Egy darab halót a nagy hálót foldozni Kécskére ,,60”.- vásároltak. PML NkV SZK 
1730/31. Expensae Variae 1730. jún. 26. 
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A Cegléd környéki kisvizek halászatát Szilágyi Miklós kutatta. A 19. század 

végi árvízmentesítés és folyószabályozás előtt a legnagyobb vízfolyás a Gerje 

volt. A halászati bérlők, társaságok nem tudtak megélni a halászatból, az urada-

lom sem kötött bérleti szerződést. Csupán alkalmi halászatra kerülhetett sor, 

melynek legfontosabb halászó eszköze a húzóháló és a varsa. A kisebb tavak, 

vízállások, mocsaras részek halállományába tartozott a kárász, keszeg, naphal, 

törpeharcsa, csíkhal, de a ponty is. A réti halászat fontos szerszáma volt a vesz-

szőkosár, amely fontos szerepet játszott a csíkászatban is.99 

A hagyományos népi gyógyászatban nélkülözhetetlen volt a pióca vagy nadály, 

amelyet az ember nyaki főerére vagy a főbb érközpontokra raktak (például vissz-

ér esetében). Az érvágás helyett alkalmazták a vérszívó állatot, a nehézvérűséget, gu-

taütést előzték meg vele. A piócás asszonyok foglalkoztak összegyűjtésükkel a Há-

rom Város határában lévő pocsolyás helyeken. Cegléden az uradalom a piócasze-

dés jogát is kiadta bérletbe. Tudjuk, hogy 1842-ben Spitzer Lőrinc 30 forintot és 

30 krajcárt tartozott fizetni a „nadály szedési jog haszonvételiért”.100 Ugyancsak 

Cegléden, a viszonylag bővizű, vízimalmokat működtető Gerje patak felső folyá-

sa vidékének vizenyős területe kiváló lehetőséget biztosított erre. A városi tanács 

korlátozta, illetve tilalmazta a szabad használat lehetőségét: „Közhírré tétetik a’ 

lakosok között, mikép mind a’ czeglédi mind a’ berczeli határban a’ halászat és 

piócza fogás – büntetés terhe alatt – a haszonbérlőn kívül – mindenkinek tiltva 

van” – hirdették 1854-ben.101 

A réti gyógyfüvek (például a szikeseken termő kamilla), a virágok – mint a 

bodza, hárs –, egyéb növények (sáfrány, fodormenta, rozmaring) a házi patika-

szerek közé tartoznak. A gyógynövények gyűjtögetése szokásban volt. Piacon is 

árusították, ezért a hatóságok is nagy figyelmet fordítottak annak felügyeletére. 

Nagykőrös város tanácsa például 1856. június 15-én a következőket hirdette ki:  
 
„Több, hitelesen visgált emberektől tudomására jövén az Elöljáróságnak, hogy sokan 
a’ Piarczon hideg lelés, és más nyavalyákban gyógyító füveket, és gyökereket árulgat-
nak; minthogy a’ füveket, és gyökereket nem jól ismerik, gyakorta a’ leg mérgesebb 
füvet, és gyökeret is gyógyító szerek gyanánt eladgyák, és a’ könnyen hívő nép élete 
veszedelemnek tétetik ki […] ennél fogva jövőre a’ piarczon csak a’ mindenek által 
ismert gyógyfüvek árulása engedtetik meg.”102 
 

Táplálkozás tekintetében jelentős az esőzések után a réteken tömegesen mu-

tatkozó (szegfű, csiperke), vagy kora tavasszal elsőként jelentkező (kucsma vagy szent-

györgynapi) s az erdőben termő gombák (őzláb, vargánya) gyűjtése általánosnak 

 
99  Lásd Szilágyi 1973b; S.gy. (1975). 
100  PML CgV Cegléd Vallásalapítványi Urad. Tiszti Székének Ülés Jkv. 1842–1847. 53–55. sz. 
101  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1854. máj. 21. 1. sz. 
102  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 



62 

mondható, mint alkalmi tevékenység igazodott a természet kínálta lehetőségek-

hez, valamint az emberi szükségletekhez. 

A gyűjtögetés különös és ritka válfaja is ismeretessé válik vidékünkön. A ho-

moki erdők, a füves puszta a hangyáknak is őshonos helye. A Nagykőrös Pótha-

raszt pusztáján a hangyaszedést is bérbe adta a magisztrátus. Például 1773. már-

cius 10-én jegyezték fel a számadáskönyvben, hogy „Joan Wittnbok[na]k ki 

árendálvan a Hangya tojás szedést Esztendeig fizetett f. 4”, majd 1775. július 

16-án, hogy „Potharasztyán Hangya tojást szedő Németek fizettek f. 2.”103 

A hangyatojás élelmiszerként fogyasztása, s egyáltalán, bármilyen célból történő – 

gyűjtögetése nem ismeretes a Három Városban., s nem véletlen, hogy csak néme-

tek foglalkoztak összeszedésével.104 

A Három Város táji környezetét sajátosan befolyásolják a helyi éghajlati vi-

szonyok. Ez a vidék csapadékban meglehetősen szegény (évi átlag 550 mm). Kü-

lönösen a délebbi területek szárazak. Részben ez okozta a talajfelszín felszakado-

zását, a futóhomok megindulását. A csapadékszegénység azt is jelenti, hogy sok a 

napsütés, ami főként a kertészetnek, de inkább a gyümölcstermesztésnek terem-

tett kedvező feltételeket. Kecskemétet a közvélemény mint az illatos barack hazá-

ját ismerte és értékelte a 20. század elején. 

A táji környezet kínálta lehetőségek, haszonvételek többsége nem tartozik te-

hát a legfontosabb gazdasági tevékenységek közé. Rendszerint a társadalom al-

sóbb rétegei foglalkoztak velük (pl. csíkászat, síkárszedés, gyógynövények gyűjtö-

getése), de a gazda réteg is, ha sziksóra, kamillára, vagy más gyógynövényekre 

volt szükség. Ezek a természeti javak azonban nélkülözhetetlenek a háztartások, 

gazdaságok számára, s egyik-másik – mint például a halételek – a szokáshagyo-

mányok szerves részét alkotja, a táplálkozás rendjébe tartozik. 

 
103  PML NkV SZK Regestrum Renovatum Oppidi N. Kőrös 1772/73, 1774/75. 
104  A hangyatojást magas fehérjetartalma teszi fogyasztásra alkalmassá. Sütve ínyenc ételnek számít, 

íze hasonló a csemegének számító garnélarákhoz. Ez is nagyarázhatja azt, hogy németek foglal-
koztak a hangyatojás szedésével, gyűjtögetésével, s bizonyára fogyasztották is. 
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IV. A „HÁROM VÁROS” 
 
 

 

Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd „Három Város”-ként nevezése nem önkény 

műve. Ritka dolog az Alföldön, hogy egymás közelségében három tekintélyes lé-

lekszámú és kiterjedt határú mezőváros alakuljon ki évszázadok során. A három 

város mindegyike önálló életet élt, de szükségszerűen – a történelem viharaiban – 

össze is tartoztak, sorsukat közös vonások is jellemzik. 

A neves nagykőrösi tudós-tanár Hányoki Losonczy István is ennek szellemé-

ben nyilatkozik a 18. század végén, 1781-ben megjelentetett – majd számos ki-

adást megért – „Hármas Kis Tükör” című tankönyvében: „Itt vagyok Tzegléd-is, 

Kőrös Kecskeméttel, Gazdag három város, Vörös-bor szürettel.”1  

Kecskemét irodalomtörténész tudósa, Váczy János részletesebben ír a 19. 

század végén a Három Városról:  
 
„Nincs Magyarországnak más három városa, melynek oly egyforma történeti fej-

lődése volna, mint Czegléd, Nagy-Kőrös és Kecskemét városoké. Mind a három nagy 
kiterjedésű, rendezett tanácsú város. Kecskemétről mely a három közül legnagyobb 
régebben azt tartották, hogy összes pusztáival fölér egy kisebb megyével. A mostani 
Nagy-Kőrös határa is nyolcz négyszög mérföldet foglal el, s helyén hajdan három 
község volt, ugy mint Nagy-Kőrös nyugaton, Encs délkeleten és Váncsod éjszak-
keleten. A Kecskemétet körülzáró puszták: Ágasegyháza, Kerekegyháza, Szent-Király, 
Szent-Lőrincz stb. hajdan szintén népes községek voltak, mit az okleveleink, s az idők 
viszontagságaival daczoló puszta-templomok romjai (például a Szent-Királyi puszta-
templomé) bizonyítják. A Cserhát legvégső nyúlványaitól délre a Duna-Tisza köze 
majdnem egyenletes sík terület, amelyen csak csekélyebb halmok, dombok, hullám-
zatos emelkedések vannak. E nyilt térségnek legéjszakibb részén találjuk Czeglédet 25 
ezer, ettől mintegy két mértföldnyire délre Nagy-Kőröst 22 ezer s ettől ismét két mért-
földnyire Kecskemétet 46 ezer lakosával. Területük összevéve több mint 180 ezer hektár 
s nyugat felől éjszaki irányban homokos, azontúl televényes fekete föld, a melyet ré-
gebben szakadatlan homokbuczkák lánczolatának és kietlen pusztának véltek: pedig e 
helyenként áldott természetű föld jó esztendőkben versenyez a Tiszán túli legjobb 
szántóföldekkel, mint pl. a kecskeméti Városföldje, meg a nagykőrösi Fekete, s tartós 
esőzésben is ritkán pállítja, huzamos szárazságban is ritkán lankasztja el a növényze-
tet. E nagy területet sehol nem öntözi folyó. Czegléd határán kígyózik ugyan két ér: a 
Perje és Gerje, mely utóbbi a Nyilas, Nyársapát és Tetétlen pusztákon folyik keresz-
tül: de ezek csekély voltuk miatt semmi hatással nem lehettek semmi hatással a város 
fejlődésére. A Kecskemét délnyugati részén lévő Szik-tó, melynek gyógyító hatását 
csak újabban ismerték föl s mellyet csak pár év óta használnak csúzos bántalmak gyó-
gyítására, még a legnevezetesb, noha csekély terjedelmű vízterület, melylyel a »három 

 
 1  Hányoki Losonczy 1781. 
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város« dicsekedhetik. E városok fejlődési iránya egészen más, mint a Tisza-medencze 
széleire eső városoké. Később fejlődtek, mint a felvidéki városok, s valamely történeti 
esemény egyiket sem tette híressé…”2 

 

A „három város” fogalom „élt” egészen a 20. század közepéig. A közös voná-

sok, szükségszerű eltérések, egyedi sajátosságok ösztönözték Erdei Ferencet arra, 

hogy rávilágítson a „három város” közös sorsára, különbözőségére, maradandó ér-

tékű szociográfiai munkáiban.  
 
„A mezőváros egyedül magyar városfajta. Nem hasonlít a nyugati városokhoz, 

ezért tagadják meg gyakorta városi minőségét. Az igaz, hogy olyan város, mint a nyu-
gatiak nem lesz belőle soha, de hogy valamilyen város, hogy a magyar társadalomnak 
páratlan erjesztő góca és végtelenül fejlődőképes településforma, azt Kecskemét, 
Nagykőrös és Cegléd példája bizonyítja legfényesebben.[…] A Három Város ma is a 
legklasszikusabb képviselője a legsajátosabb városi alkatnak, abban pedig egyedül áll 
az egész országban, hogy vármegyényi terület egész társadalma három mezőváros ke-
retei között él. Mind a három város példás alakban mutatja a mezőváros összes jel-
lemzőit: teljesen polgárosult városmag, faluszerű külvárosok, tanyarendszer, intenzív 
mezőgazdasági kultúra és öntudatos polgárosodó földművelő parasztság […] a Há-
rom Város különleges fejlődési tényezője a homokosodás. Elterjedése a 18. és 19. 
század fordulóján veszedelem volt, később azonban különös erejű fejlesztő tényezője 
lett a termelésnek. A homok segítette a szőlő- és gyümölcstermelés kifejlődését, a ker-
ti kultúra pedig bőven buzgó forrása lett mindhárom város társadalmában a fölemel-
kedésnek és polgárosodásnak. […] A Három Város történeti elemei között is a pa-
rasztság dominál […] A Három Város jelenlegi társadalmi szerkezete tisztára átmene-
ti. A történeti rétegek még nem illeszkedtek a polgári társadalom megfelelő szintjére, 
de már nem önálló csoportok többé, csak színfoltjai a polgári társadalom sajátlagos 
osztályainak…” – írja Erdei.3 

 

Kecskemétet, Nagykőröst és Ceglédet a 14. században említik együtt először, 

amikor Cegléd földesurát, a klarissza apácarendet birtokba helyezték 1368-ban.  

A beiktatással járó határjárás alkalmával esett szó arról a hatalmas tölgyerdőről 

(„Thulerdő”), amely a három helység („trium oppidorum seu villarum”) határára 

terjedt ki.4 A „három város” megnevezés ekkor csupán földrajzi helyzetmegha-

tározásnak tekinthető. A „három város” név tartalmát illetően mélyebb gyökerűvé 

vált a későbbi évszázadokban: sorsközösséget, egymásrautaltságot jelentett. A tö-

rök hódoltság korában mindez egyértelműen megnyilatkozik. 

A 16–17. században kiteljesedett a Három Város autonómiája, de emellett az 

összetartozásuk is szép példaként áll elő. Kecskeméten, Nagykőrösön, Cegléden, 

 
 2  Váczy 1895: 192–193; lásd Novák 2014. 
 3  Erdei 1937; é. n., 1977: 70–80. 
 4  Pest Megyei Levéltár (PML) NkV ZL C/2. Nyársapát–Cegléd közötti határper Jkv. Ao 1368. 

70. 
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ha pereskedések támadtak birtokjogi, közbiztonsági, közerkölcsi s más ügyekben, 

nemcsak az illetékes mezőváros főbírája döntött, hanem a „három város bírósága” 

ítélkezett a „három város törvényével”. A bíróságot alkotó „fogott bírák” közé állí-

tottak környékbeli falusiakat, de távoli vidékekről (például Rimaszombat, Győr, 

Gyöngyös, Szeged) a hetivásárokra érkező embereket is.5 A „három város bírósá-

ga” gyakorlatilag a hódoltsági területről kiszorult Pest vármegyének volt a hivatalos 

intézménye (ítéleteit Füleken, Szécsényben hagyta jóvá a viceispán), működése az 

ún. „parasztvármegyék” tevékenységével hozható kapcsolatba.6 

A „három város bíróságának” tevékenységével kapcsolatban említünk példákat, 

s ezek által betekintést is nyerünk a korabeli ítélkezésekbe. Kecskeméten és Nagy-

kőrösön maradtak fenn értékes dokumentumok a 16. század végétől. Cegléd kora-

beli levéltári anyaga elpusztult. A bírósági tárgyalások jogszolgáltatás, a mezővárosi 

élet tekintetében fontos dokumentumokat eredményeztek. Például Kecskeméten 

1598-ban a kecskeméti bírák mellett Pántos Balázs, Könczöl Ferenc és Papp Péter 

nagykőrösi bírák vettek részt a Borsos Tamás megadóztatását elrendelő ítélethoza-

talban.7 1636-ban hagyatéki ügyben ült össze a bíróság Nagykőrösön:  
 

„Mi Kőrőssi Feő Biro Tallas Janos az en Eskűt Polgar Tarsaimal egietemben Vara-
sunk szűkseges dolgajnak wegben witelere, Keczkemet Szomszed Warossabol, es 
Czőgled Warassabol hoztunk mindenik Warosrol, Ket Ket, Bőczűletes Tanaczbelj 
Urainkat Ke’czke’metről Barko Lőrinczőt, Czazar Petőrt Czőgledről: Szabo Ge’rgelt 
Monos Balast, tőb igazgatassink kőzőt Jőwenek Tőrwenszekűnk elejben Varasunka’ 
Istenbe’ Idvőzűlt Nagÿ Mihal Lukacz Őcze, Dalmadj Albert, es ezen Nagÿ Mihal 
Lukacztul megh maradot őzvegj Agota Aszoni mindeneket az ő Battiatűl megh 
maradot jokat igaza’ elő adna, mivel hogi az ő Battia Nagi Mihal Lukacz, Istennek 
igaz itiletiből hirtele’ halal altal mult kÿ ez Arniek Wilagbol Testamentumot ne’ 
tehetwe’, emmelet mutotta Dragel Palanki Wÿtezlő Vice’h Kapitani Nagi Tamas 
Urunk Leveletis melljben intőt ő Urasaga bennűnket hogÿ dolgainkat el igazítanank, 
es ő Urasaganak kÿ szolgaltatott Tőrwínűnket megh írnank Warassunk bizonios 
pőczeti alatt […] mind penzt, ezüst Marhat, hazkőzbelj partekat, labas marhaikat […] 
ket fele ozlassek (mint hogi az fele pőrős) Dalmadj Albert ezt kiwanta wolna, hogj 
neki tőbet agianak, de az Aszoninak elő bizonisagi talalkoztanak, az kik bizonisagot 
tőttenek erre, hogi az Haborusag előtt, ő Nekÿs woltanak Jawaÿ, Marhaÿ, 
mőljeket Ura kezebe’ boczatot, adot, es egienlő kepen wezet az is el az haborusagba’ 
az Ura keresmeniewel. Masodik oka ez, hogi egienlőkepen ozlassek minden az ket fel 
kőzőtt, hogi az Haborusagh reajok jőwen mindenek el wezet, szellel buÿdosasokba’, 
annak utana az mÿ keves Joszagh ez, mőlljet mosta’ akarnak el osztani ezeket kette’ 
Uraval egiűt kereste az Agota Aszoni, ne’ Dalmadj Albert Aniavall, es igÿ ő Nekÿs 
anni reszt itelt aaz Tőrweni mindenekről […] mint Dalmadj Albertnek meg jelentett 
Mezeÿ Kert penigh, mert hogÿ Wer szőre’nt walo Attÿafiakrol szallott vvolt Nagÿ 

 
 5  Benkó 1930. 
 6  A kérdést részletesen tárgyalja Szakály 1969. 
 7  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996: 49. 
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Mihal Lukaczra, de ugian megh elteben el atta wolt 50 Graeci Tallerokon azert annak 
az arra Dalamadj Albert tulaÿdon szavazon maganak kivanta wolna, az mÿ Tőr-
weniűnk ezt igi talalta, noha annak az kert őrőksegnek az arra Dalmadj Albertra 
Nezendő wolna, de mind azon altal, miwel hogÿ az Agota Aszoni, az ő Attÿafiarol 
maradot Jokat Ura kezebe bocsatotta, tehát szinte semmisse tőheti ebbőlis, hanem az 
megh Newezet Mezeÿ Kert őrőksegnek az arra, 50 Graeci Taller, két rendre oztassek, 
tulajdo’ fele 25 talera legien Dalmadj Albert Anniaje, mint hogÿ ő wolr kőzeleb Wer 
ebben, wiszont ismet az 25 Tallerrawal, ketten oztotzzanak Dalmadj Albert es Agota 
Aszoni. Ez Mÿ megh let Tőrweni tetelűnket az ket fel igies kőzőt kÿ mondottuk, ez 
az Tőrweni foljassa .s. kÿ szolgaltatassa szerent mindenek, hitős Eskűt Tanaczbelj 
Embőrők előtt weghez mőntenek, es it Mÿ előttűnk az 3ro’ Waras Tanaczabelj Ura-
ink előtt, kezet fogva’ egimassal szepen megh bekellettenek, es egimast E’mbőr-
ségesse’ megh kőwettek, ugi hogi ennek utanna egik az masiknak okot ne’ ad semi ha-
ragra, hane’ mint Attiafiak ugi elnek es az Mÿ Tőrweniűnket ennek utanna soha fel 
ne’ bontjak hane’ ebbe’ meg halnak es az Urakat ezert tőbzőr ne’ bussetiak .s. minket 
is ne’ akarnak busitani”  
 

– szólt a végzés.8 

A fenti peres ügy nagyon fontos abban a tekintetben is, hogy bizonyságul 

szolgál a tizenöt-éves háború idején, a 16. század végén bekövetkezett pusztulás-

ról – a kőrösiek meneküléséről –, valamint arra vonatkozóan is, hogy a nagykő-

rösi lakosok közül a magyar részen katonai szolgálatot teljesítettek, mint tette azt 

az egyik peres fél, Dalmadj Albert rokona, Nagy Tamás, aki Drégely várának 

vicekapitánya volt a 17. század elején. 

A „három város bírósága” 1651-ben is összejött Nagykőrösön, paráznasággal 

vádolt két fiatal ügyében. A május 26-i tárgyalás lefolyása:  
 

„Mi Kőrőssj Feő Biro Dúss János, az én E’skűt Polgar Tarsaimmal edgyetemben Va-
rasunk szűkseghes dolgainak we’gben walo witele’re Keczkemeth Wárassábul Szűcz 
Ambrust, Zab Balast, Czegled Warassabul Keőrőssi Petert es Balogh Mihaljt altal 
szolítwa’, E’gy Warasunkba’ lakozo Wani Susanna Aszszony ellen walo Tanú 
bizonysagok uttya’ wallot dolghainak el igazitassara, s – egyszer s – mind igaz lelkek 
esmeretek szerénth, legh elsőbebis megh Penderalwa’ azo’ Vani Suska ellen szeget 
Fassiokat annak megh revidealasara. Azert mi ez felől 2. Warosbeli megh irt sze-
mellyek, kiwaltkeppen I[ste]nre’, és az Szent Igazsaghra nezwén, miwel hogy ezen 
Vani Susanna, ollyatén Tanubizonsagh a’ ki latot wolna Walami cselekedetit egy sem 
találkozott s. az ki azt Wallotha wolna, hogy az Adam Istokkal, Boldisar Istokkal, és 
Tatar Matthewal sőt walami faytalansaghba’ foghlalatoskodot wolna Ertwen igas-
saghot, e’z mi mostani Tőrweny tetelűnkel bünösse ezen Vani Susannat nem 
tehettyük, Mert a’ Lelkűnk esmerethi nem vesz rea.”  

 

 
 8  Pest Megyei Levéltár (PML) Nagykőrös Város (NkV) Tanács Jegyzőkönyve (Jkv.) 1636–1718. 

9–10.  
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A bíróság esküt vett az érintettektől: „Ugianezen felől megh irth Teőrwény téwő 

bőcseőletes Uraim előtt Szabad Akaratbol letőtt hit uta’ teőtt wallasok”:  
 
„Én Kőrős Varassaba’ lakozo Adam Istwan Annor’ 25. Megh eskűwén igaz hitte’ 
uttya’ Wallo: Hogy én a’ Wani Suskatul tizta és Artatla’ szemely Wagyok, soha nem is 
wolt közöm wélle. Én Wani Susanna Annor. 26. Ugia’ azon megh irt bőcseőletes 
Tőrwény téwő Uraik előt megh eskűwén ighaz hittem utha’ vallo. Hogy az Adam 
Istoktul tizta s. artatla’ szemely Vagyok, soha nemis kőzőskődtem Wéle. Melynek 
nagyob bizonysaghara és Állandosághára ez specificalt bőczeőletes Tőrwény tewő 
Uraim, azok ellen valakik ez megh irt Adam Istokot Vani Suska tartatlanul Paraz-
nansaghnak nemiwel vadoltatanak, s. semmi olly gonoz vetket reayok ne’ rakhattanak, 
teznek illyen kőtést, hogy az gonoz nyelwek el allyanak rollok, ha Nalak jőwendőben 
ezen paraznasaghnak bőcstelensegel karhoztatnája eőketh Negywen forintra 
bűntetessenek megh erette.”9  
 

Ugyanebben az esztendőben került sor Dávidkáné ügyének megtárgyalására. 

1651. június 15-én ült össze a Három Város bírósága:  
 
„Mi Kecskemeth Wárossaban lakozo Aracsin János, Kalocsa András, Czeghleden 
lakozo Kowacs Janos és Joseph Istwan, az bőtsőletes Kőrős Warassak’ feő Biro Dus 
János, egész Eskűth Tanacza Uraiméktűl szolitatwa’ altal Kőrőssi edgy Dawidkane 
nevű Ilona Aszonynak, Kis Andor newő leghenyel walo az ő saÿat élő elewen 
Nyelwekkel az eő ugy más közöt walo szerelmetes tselekedetek előnkben számlalwan 
annak megh revidealassara. Minthogy azrét ez megh newezet bőcsőletess személlyek 
előth, ugyan azo’ Ket Parazna lator azon eő egy massal walo szerelmes kőzőskődést 
szabad akarattyok szerénth nyilwa’ ki wallottak (semmi külső Tanubizonysagh ne’ 
sulyosítwa dolghokat), beöntetetess ala vettyük, igaz lelkönk esmerethi szerént hogy 
legh elsőben hatalmas Urakk’ Kedwet kereswe’n, az I[ste]n’ Annya Szent egyhazabul 
és az Keresztyeni Gyűlekezetből mind addigh ki rekesztwén szám kiwetésben legye-
nek, Walamigh az eő hitwa’ czelekedetekről reayok megh haraghut In’t, és az Ke-
resztyeni gyűlekezetet igaz hittből walo Poenitentia tartas altal az Annya Szent 
egyhazba’ megh ne’ kőwetik…”10  
 

Dávidkáné esete megragadta Gárdonyi Géza képzeletét, aki novellát írt az 

eseményről.11 Hogy mi lett a további sorsa Dávidkánénak, nem ismeretes, min-

den bizonnyal a török törvényszolgák, a szubasák Pestre vitték. Már volt koráb-

ban is hasonló összetűzése a törvénnyel, kikapós asszony lévén, 1648-ban egy 

másik asszonnyal vonták felelősségre. A „hatalmas urak Kedwet keresvén” szó-

használat a városi tanács részéről azt jelentette, hogy át kellett őket adni a török 

hatóságnak, a szubasák Pestre vitték, a bevett szokás szerint ott bűnhődtek tettü-

 
 9  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 13–14. 
10  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 14.  
11  Gárdonyi 2012. 
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kért. A büntetőeljárás sok utánjárásába és pénzébe került a városnak. A városi 

számadásban szerepel,  
 
„hogi Dus Janos es Pra’czeni [Perőcsényi] Janos Urajnkat fel kűldőttűk Szuniogi Ja-
nosne es Davitkane felől, kőltsegh oda f 1. Verebeli Huzain hogi it wolt Davitkane es 
Szuniogi Kata weget, akkor attu’k Neki egi Tall: Ugia’ akkor egi roka bőrt f 1 dn 25. 
ugia’ akkor het hjwell kesőket dn 70.”  
 

Egy harmadik asszonyt már nem engedett elvinni a városi tanács: „Murcza’ Oda 

Basat, hogi a’ Nazul Bek Urunk ő Naga ala kűldőtte Szabo Balintne weget attunk 

neki egi Tallert, Szubasak’ helibe’ tartva” – jegyezték fel.12 

A Három Város bíróságában a helyiek mellett voltak „fogott bírák” a környe-

ző helységekből, így Abonyból, Nyársapátról, Szentkirályról. 1651. szeptember 

11-én ugyancsak egy paráznaság vétkét tárgyalták:  
 
„teőb űgyes igazgatásúnk kőzőtth allatattanak eő keglmek eleiben Warasankba’ lewő 
gonoz és fertelmes Paráznasságba’ elő szemellyek nevezet szerénth Koldus fia János, 
Nagj György felességhéwel Katussal edgyetemben mely eő gonosz tselekedetekk 
megh bizonyitassarawalo külső egyeb Tanú ne’ kivantatot, mert szabad Akarattyokbul 
minden kinszerités nélkül megh sayat Nyelwekel wallottak ki minden fertelmes 
wetkeketh, hogy ugya’ egy másal közösködtenek: Masodik Fertelmes Személy Mose’s 
Deak Csorba György felességhéwel Eőrsebethel […] magok sayat nyelwekkel 
wallottak […] fertelmes egy mással walo gonosz tselekedeteketh. Harmadik fertelmes 
Szemely Uy Vári Nagy Andor, Hímes János Leanyawal Katawal edgyőtth [..] Melly 
[…] feslett erkőlcző Szemellyekenek ezen eő fertelmesseghez megh erőssitessere walo 
keőlső Tanukat nem examinaltuk, hane’ az eő maghok nyelwekkel rőtt wallasokat 
irasba’ Wéwen Jőwendőbeli Cantollanak okaert meghis akarjuk tartani, hogy ha ugyan 
ezen dologh weget mind a’ ket reszre walo Urainkhat ezen mi Tőrweny tetelünkk, s. 
mostani Wéghzesu’k elő kiwantatnék, ez mi irasunkat mindenkoro’ keszek leszünk 
adni, és személlyünk szerénth is elő állani.”  
 

– szólt a végzés.13  

A bíróság határozata igen érdekes. A paráznasággal vádolt személyek között van 

„Moses Deák”, aki vagyonos ember lévén, a város szolgálatában is állott mint ír-

nok. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a Három Városi bíróság, illetve a kőrösi 

tanács nem vitte tovább az ügyet a „két részre walo Urainkh” felé. A határozat-

ból az is kitűnik, hogy a városban történteket mind a török, mind pedig a magyar 

vármegyei hatalom is figyelemmel kísérte. 

Kecskeméten – többek között – 1656. augusztus 25-én ült össze a Három 

Város bírósága egy vitás ügy kapcsán.  
 

 
12  PML NkV Számadáskönyvek (SZK) 1648/49. 206, 209, 215.  
13  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 15.  
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„Vigh Mátyásnak, esküdt embernek ökrei elbujdosván, melléje véve városunktól 
Hagymási Lukács vejét, Miklóst, által akarván menni az Tiszán, vizeknek nagy áradá-
sok lévén, Ányas táján az kocsijokat víz felfordította. Vigh Mátyás kiszabadult, a társa 
peniglen, Miklós, belé holt az vízben, kinek teste mind addig az vízben volt, míglen 
Szegedi Emingtől czédulát nem váltott Vigh Mátyás. Egynek s másnak fizetett tall. 10. 
Annak utánna pesti uraink [ti. a törökök – N.L.F.] eleiben czitáltatott és fizetnie kel-
lett Vigh Mátyásnak.”  
 

Vigh Mátyás és Hagymási Lukács „controversiájokra”, viszálykodása miatt jött 

össze a bíróság:  
 
„Hagymási Lukács vejének halála miatt fogott esküdt személyek Szabadszállási nemes 
és nemzetes Herpei Máté, rhimaszombati nemes, nemzetes Ferenczi Miklós, Költő 
András, Kazai János, Szukay János, kun-szent-miklósi Kovács Gergely, Tok Máté fő-
bíróságában tettenek ilyen deliberatiot egész Tanács instantiajara”: „Vígh Mátyás […] 
hogy az vízben holt Miklóst pénzéért fogadta útitársának.Annak fölötte mint hogy 
Vigh Mátyás más után akart m,enni elrendelt helyre, Miklós peniglen szavát nem fo-
gadván, a lovakat neki hajtotta holt Tiszának, víznek mélységét meg nem próbálván, 
míg ha Vigh Mátyás bele holt volna is, Miklós lött volna oka halálának, meg bizonyít-
ván Vigh Mátyás. Hogy Miklós béres útitársa volt, bérét adja meg feleségének. 
Hagymási Lukács hóhérnak mondotta Vigh Mátyást, tartozzék őkegyelmét tizedma-
gával házánál megkövetni…”  
 

Ágoston György főbíróságában, 1657. június 9-én hívták össze a Három Város 

bíróságát Kecskeméten.  
 
„Böcsületes fogott esküdt személyek: Kőrösi Boros János, Erdős Mihály, János ko-
vács, czeglédi Kőröss Péter, Balogh Mihály, szentkirályi Székely Máté, Nagy Miklós”  
 

voltak.  
 
„A feljebb megírt böcsületes esküdt személyek értvén nemcsak tanúkból Szent-
lőrinczi Imre kovácsnak nyilvánvaló tolvajságát, de maga nyelve vallásából is, töttek 
ilyen deliberatiót felőle szent István és szent László decretuma szerint, hogy tudniillik 
a lopó felakasztassék és a ki ellopott jószágot tudva meg veszi, puniatur ut fur, lelkök 
ismerete szerint azt találták, hogy bűne szerint felakasztassék és akasztófán vegye cse-
lekedeteinek jutalmát…”  
 

Kecskeméten, szintén Ágoston György főbíróságában 1658. január 8-án összehí-

vott Három Város bírósága ítélkezésében Nagykőrösről Fruttus Pál, Cziriák 

Dömötör, Szívós János deák, Ceglédről Kőrös Péter, Kállai Tamás, Szentkirály-
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ról Szél András, Tóth Mihály, Szentlőrincről Szekeres János vett részt.14 1661. 

december 8-án ismét összeült a Három Város bírósága Kecskeméten,  
 

„behívatván törvényszékünkre szentkatalin-napi vásárunkkor becsületes fogott tör-
vény bírák urainkat, nevezet szerint szegedi Móra Ferencz; rimaszombati Répás Pál, 
Szuhai János, Gyarmati György; Gyöngyösi Váczi Szabó András; Füleki Szabó Pál 
Heves- és Külső Szolnok vármegye hites assessora, Szabó Péter; kun-szent-miklósi 
Mar Gergely Urainkat”  
 

– jegyezték fel. A bíróság feladata volt igazságot tenni Csönkös Istvánné Kama-

rás Ilonának testvéreivel – Kamarás Andrással és Gergellyel – szemben, az ősi ja-

vak iránt támasztott követelésében. A bíróság az örökségében nem találta illeté-

kesnek Csönkösnét, mivel ő – még Érsekújvárról történt ideköltözésük előtt – 

házasságkötésekor megkapta az őt megillető leánynegyedet („quarta puellaris”).15 

A „Három Város bíróságának összejövetele alkalmával az illetékes tanács látta 

vendégül a szomszéd helységekből érkező fogott bírákat. Például Nagykőrösön „az 

Czőglediek hogi itt woltanak wőttűnk Teÿfelt ide be 8” – jegyezték fel 1638-ban.16 

A bíráskodás mellett más igen fontos tényező is igazolja a Három Város egy-

másrautaltságát. 1638-ban arról van tudomásunk, hogy nézeteltérés támadt ré-

szükről a törökökkel. A kőrösi számadáskönyvben a felmerült kiadások regisztrá-

lása világít erre: 
 

„Hogi az Nazul Bekkel az Tőrők meczes felől, tőkepenz, es szanto marhak el 

adassa [..] felel pőrlekedtűnk az kaÿmeka’ elött: 3rom Warassul es az Giarmati 
Somogi Imret hogÿ fel wittük Fülekben ez kelt fizettségünket: őzze szamlalvan, eset 
mÿ reank ez fizetesben 102/1 Tall az fel penzre: ugian’ ezen penzbe 3 rom Tall 
wagio’. Az Keczkemetiek fizettek 153 Tall  dn 20. Czögledjek a’ Keczmetiekk megh 
attak 60. Tallert. Summatim 256/1 Tall. Hogj Feier Warra 3rom Warossul ell 
kűldőttűnk wolt wezer Urunkhoz akkorÿ kőltseget, aval egiüt az meli Tehenet a’ 
Tomacznak igertek az Tolakkal, aranias Kessőkkel, suma szerent lett az fizetes f 44 
dn 40. Az Tollak arra f 21 dn. Az Tomacznak walo Tehen arra f 14. Az Keczkemeti 
3ro’ par kes arra f 4. Az Czőgledi kett par kess arra f 3 dn 20 .A mÿ Kőrőssi kesűnk 
arra f 2 dn 20. Ez suma fizetesben mindenik Warosra esett f 14 dn 80.”17 
 

Pest vármegye a közerkölcsökkel, közbiztonsággal, kereskedelemmel s egye-

bekkel kapcsolatban is felügyeleti hatósága volt a Három Városnak, ugyanakkor 

egyben az ország, illetve a vármegye követeléseinek végrehajtásában – a paraszt-

 
14  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 55–57. 
15  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 83. 
16  PML NkV SZK 1638/39. 130.  
17  PML NkV SZK 1638/39. 122.  
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vármegyékhez hasonlóan – feladatot kellett vállalnia.18 A hódoltsági területeken a 

vármegyei hatalom megtestesítői, végrehajtói is voltak. Például Pápai János, Pest 

vármegye főszolgabírája a következő utasítást tette közzé Füleken, 1660. január 9-

én:  
 
„Köszönetem és magam ajánlása után, Istentől jót kívánok fejenként ez új esztendő-
ben. Tisztem szerint az ország végzéséből és vármegyém parancsolatjából ezeket a 
dolgokat akarnám értésekre adnom. Mindenek előtte amaz Istent káromló, pokolra 
vivő szitkokat eltávoztassátok mert azt végezte az nemes ország, valaki ez után abban 
a rettenetes vétekben, elsőben és másodszor megverettesssék botokkal és pál-
czákkal, harmadszor negőlettessék. Továbbá senki közűletek katonáktól, hajdútól, 
rablótól marhát semmifélét ne vegyen, s eltudva ne tartson, ne lappangtasson, mert 
valakin rajta éri vice ispán uram, az olyan orvgazda halállal fog fizetni. Azt is végez-
te az nemes ország, hogy az én járásombeli városok és faluk ez után ne kézi és sze-
kérbeli munkával szolgáljanak az magyar király mívére, hanem minden portátul f. 1. d. 
75. jó fizessenek Nógrád várának épületire. Senki azért Nógrád várában ne szolgáltas-
sa az olyatén pénzt, hanem az én kezemhez hozzák itt való pénzül f. 2. d. 10. minden 
portátul, ha nem tudom hány ízben és micsoda fenyegetéssel kérik is az nógrádi tisz-
tek az olyan pénzt, oda ne vigyék, mert elhiggyétek, nagy kárát vallyátok. Azt is végez-
te az nemes s ország, hogy ebben az Pest vármegyében az mely faluk akár okból fo-
gyatkozásra pusztulásra hanyatlottak volna, azoknak portájokat viceispán uram alább 
rója és írja bíráival együtt. Az mellett az is igen illetlen dolognak látszott az nemes or-
szágnak, hogy az kilak, mérők, ölek, singek, iczék és fontok egymástól külömböznek. 
Azt is károsnak itélte, hogy az mesteremberek igen felette drágán adják az ő mun-
kájokat […] Annak fölötte az nemes ország azt is végezte, hogy ezután nyúzók fosz-
tók, kóborlók, sarczoltatók, tolvajok, lopók és egyéb gonosztevők ellen ezután is ol-
talmazhassa magát fegyverrel az község, és ha valamely káros és megkínoztatott em-
ber panaszára az paraszt kapitányok, hadnagyok és tizedesek paraszt várme-
gyét hirdetnek, valaki fel nem kel az olyanoknak űzésére, kergetésére és megfogásá-
ra, minden az szófogadatlanságért 12 forinttal büntethessenek […] Kegyelmetek pe-
dig kőrösi, kecskeméti és czeglédi bírák uram harmad-harmad magával az felől 
megírt napra [… »jövő bőjtelő hónak 22. usque ad diem 28 February« …] feljöjjön 
kegyelmetek, ti is az három városban lakó czéhmesterek feljőjjetek másod-másod 
magatokkal 24 forint bírság alatt az végre, hogy az eladandó portékáknak és váltó 
műveknek árát szabhassa viceispán uram becsületes mellé rendelt bíráival és es-

 
18  A parasztvármegye felkelésében a Három Város is részt vett. Például Kecskemét város felje-

gyezte 1660. július 17-én, hogy „kiküldvén embereinket tolvajok kergetésére, szabadszállási me-
zőről hajtottak marhákat no 59, melyekre meg esküvén martonosi Ördögh Máté, Szécsi István, 
Sándor András és Radoviczán, hogy saját jószágok és tolvajok hajtották el, vissza adtuk nekik, 
ha kívántatik tartoznak felkelni mellettünk azon marhákért”. Ugyancsak Kecskemét magisztrá-
tusának feljegyzése szerint, 1660. július 14-én „elküldvén városunkbeli urainkat az pusztákra 
tolvajoknak keresésére, nyertek tolvajoktól számos marhákat, melyek között volt 60 marha egri 
püspök őnagysága Békés vármegyében levő kamuthi jobbágyainak, mely marhákat meg ismer-
vén, hitökkel megbizonyították, hogy saját jószágok és tolvajok hajtották el, reájok, úgymint az 
marhákra esküvén az megírt falubeli emberek…” Iványosi-Szabó, 1996. I.: 73–74. 
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küdteivel. Az mérők, singek, fontok, singek, itzék akkor igazítottnak el […] Az három 
városokbul az kalmárok közül is ketten ketten feljöjjenek sub poena frt 24. Továbbá 
minden város és falu, valamellyeknek az felül megírt dolgok miatt fel kell küldeni az ő 
bíráikat, asztalpénzt, ötven ötven pénzt és egy egy kila árpát külgyenek […] Kőrösi 
Kövér István és kecskeméti Bán Gergely uramnak hatalmat adtam az nemes 
vármegye exmissionalissa mellett, hogy kiszedhessék az ott lakos nemeseken 
az taxát és a ki meg nem adná, kőrösi és kecskeméti bírák uraimék segítségével 24-24 
forintig zálogjokat vehessék s addig vissza ne adják, míg duplán meg nem adják az ő 
taxájokat, úgy értvén amennyit most kérnek kétannyit. Isten velük.”19  
 

A három város összetartozásának nagyszerű bizonysága az 1680-as évek ese-

ménye, a hatalmas pusztítással járó török elleni háborúság idejének migrációja. 

Cegléd lakossága is menekülésre kényszerült, s közülük számosan több esztende-

ig is Nagykőrösön húzhatták meg magukat az emberek. Az 1687, 1689. évi adó-

összeírások szerint abonyiak, szentesiek, makóiak, hódmezővásárhelyiek, tisza-

kécskeiek, tiszakürtiek mellett néhány kecskeméti, de nagyobb számban ceglédiek 

– közöttük számos iparos – találtak menedéket Nagykőrösön.20 

A török hódoltság után a Három Város még mindig a vármegye előretolt bás-

tyájának számított. Gyakorlatilag a közös bíróság működött még a 17–18. század 

fordulóján is. Mint erről részletesen szólunk, Nagykőrösön is a bevándorlók előtt 

a birtokszerzést, tulajdont a szőlő jelentette. Ezzel kapcsolatos ügyet tárgyaltak 

1692. február 12-én:  
 
„Mi Convocatus Arbiter Birák Kecskeméthi Balog István, és Halyágos János, 
Czergledi Horvát István, és Kis Mihály Aboni Darin Miklos és Szijgyarto Isstván 
edgyben szóllittattunk Kőrös Varpssa becsüllete’s Birajatul Se’re’s Marton Urunktul 
nemelly dolgokak Tőrvénye’ssen valo revisiojara, kik midőn pro triubunali Kőrös 
Várossa Kőzőnséges hazánal le telepedtünk volna találak me’g Tőrve’nyi székünket 
Se’ntei Darasi Andras, és nehai Darasi Janos Őzvegye’ […] reá maradott Szőélő 
eránt”.  
 

A Három Város bírósága ítélete:  
 
„Mivel Darási János Darási Andrásnak Báttya midőn az felső Országról le’ jött sem-
minemű Ősrűl maradott Jószágot nem hozott’ hanem itt Varosunkban Csizmadia 
művet exe’re’talvan ugy vette el Feleségül eze’n Aszszonyi allatott az kivel Darasi Já-
nos holtaig tisztessegessen lakott, és ezen Aszszonyi allattal edgyűtt lakván csinálta 
eze’n Szőlőt mégpenig e’ze’n Aszszonyi allatnak első Uratol maradott Szőlőből holta 
utann Darasi Janosnak maradott edgy Fia az ki hazasagot is ére és gyermekei lettenek, 
mivel azert’ mind Fia Jánosnak, mind Fiatul valo gye’rmeki is meg holtanak Darasi 
Istvan holta utan szallott’ az Fiara az őrőkség, de’ az fiak is mind megh halvan az 

 
19  Iványosi-Szabó 1996. I.: 70–71. 
20  PML NkV SZK 1687, 1689. Regestrum Renovatum. Lásd Vass 1982: 114; Novák 1978, 1994. 
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fiakrol szállott az Annyokra mivel az Keresztény embernek az Feleségének nin-
csen közeleb valo Atyafia arra Szall az Őrőkseg; azért mi ezen dolgot’ jol meg 
ruminalván az Aszszonynak itellyűk az Szőlőtt’ ugy hogy míg él ellyen belőle ha meg 
hal szabad legyen velle az kinek hadgya, hogy ha penig eltében el akarja is adni 
Szabadsagaban allyon…”21 
 

A városi bíróság saját hatáskörében is intézkedett, nyilvánvalóan a törökök és 

a magyar hatóság engedélyével. A törököknek az ítélkezésből jelentős haszna is 

származott. A kőrösi bíró és magisztrátus rendre hozott halálos ítéleteket (akasz-

tás, lefejezés, máglyán égetés), amelyeket helyben hajtottak végre. A városnak a 

halálos ítéletek végrehajtásáért fizetnie kellett a „hóhérnak”, „perdonak”, török-

nek, tatárnak. A városi számadások bőven tájékoztatnak: 1631-ben „az Giörgiot 

hogi fel akasztottak annak az hijaban fizettunk f 88”; 1640-ben  
 

„az Cziganý halala felől Czőker Matias Ura’ alku’t megh az Waÿdanak. Kadjanak 
Inassinak Czedula waltsagal egjut 23 Tall dn 25. Katona Bendek Ura’ hogÿ Szonakba 
wolt az Czigajnj halala weget költsegh dn 20. Az kÿ fel akaztotta az Czigant annak 
a’ Tőrőkk attu’k 11 Tall. Hogi ki hozta az Cziga’t Katona Benedek kőltsege dn 50. 
Ugia’ akor az fogot Embőrőkk Czipot hoztunk be dn 12. Hogi az penzt fel kúldőtük 
az Cziganj halala felől Keleme’ Balastul; akkorj Kőltsege f 1 dn Hogi az Cigant fel 
akaztottak ugia’ akkor attunk it szapa’t Amhat Izpaianak 13/II fontot f 1 dn 
21/II. Telt az Cziganj halala fizetessel költseggel egiútt f 57 dn 68/II. Az Cziganÿ 
halalara az kik mit igertek Ez 1640 Esztend: Olah Mihalj egi Tall Erdős Mihai Biro 
Uram 2 Tall Katona Benedek f dn Dus Janos fel Tall Garabant Istva’ fel Tall [össze-
sen 19 fő adott 14 tallért és 3 forintot]”;  
 

1643-ban  
 

„Prőczeni Balas Halala tőlt summa szerént, hogi az Sogorat agio’ űtőtte Deak Mos-
est Tallerba’, dn 95. Az waÿdajevall, Subasakkeval, Inasokevall, Karabaktajavall a’ ki 
feiet wette Ebe adot Deak Janos meg 22 Tallert [utána még 12 tallért]”; 
 

1647-ben  
 

„Az fől akaztatot ket emberek halalaert walo fizetés a’ Waydanak es a’ Wayda 
szolgainak szubasaknak tőll f 138 dn 20. Ugaian azon emberek halalaert a’ Pesti Ka-
dianak a’ czedula waltsaggal egiűtt fizettűnk f 17. A Perdonak [hóhér – N.L.F.] a’ 
ket Czipellesekel [akasztás – N.L.F.] egjutt fizettunk f 7 dn 60.”;  
 

 
21  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  
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1650  
 

„Az legenÿ akasztasert adtunk az hohernak 4 Tallert Meleginetűl vőttem egy Is-
trangot dn 8.”22 
 

A büntetés enyhébb formája volt az eklézsia megkövetése. A kőrösi városi ta-

nács 1699. december 16-án tárgyalta Pap Pál választott képviselő esküje megsze-

gésének ügyét:  
 
„Minthogy Pap Pál, e’nnek előtte már sok időkke’l a’ becs: Kőröss Városi Tanácstol 
Per Suffragia et Voces magok Társaságokban választatván, idejeben a közönséges és 
be ve’t szokás és rendtartás szerint in loco competenti, azaz hivatalt nagy erőss hitte’l 
(melly őte’t mind Iste’nhez mind Várasához; mind pedig a közönséges jónkban 
munkálodásához és meg oltaalmazáásához e’rősse’ és álhatatossa’ kötelezte’:/ magara 
vallalta volna, idő mulván pedig ez nicon Sideratione officÿ et honoris némelly alávalo 
alkalmatossággal avagyis maga fe’l fuvalkodságával, azon hiti e’llen mind meg átkozta 
magát, mind meg eskűtt hogy azon hivatalt nem vise’lne’; mely dolog annakutánna ex 
file dignis testimonis nunc’ etiam proprioris testimonio manifestuma le’tt, országunk 
élő tőrvénye’ szerint me’g emlitett Pap Pált a prenatato tempore officio et honore 
senatoratus meg fosztván azon tanács köszül mint hiti sze’ge’t e’mbert excommu-
nicallyuk és Eccle’sia követésre is méltonak pronunciallyuik”.  
 

A bírósági eljárás folytatódott 1701. január 28-án, amely a vádlott büntetésével 
végződött:  

 

„Fellyeb emlitett Pap Pált minekutanna kettős cze’ge’re’s bűneirűl convincaltatott 
volna, tőrvényessen compellalvan Kőrös Várassa Birája Be’cs’ Erdős János Uram, 
hogy az Ecclesiai fe’nyete’ket is, successive fel venne’, és az politiai forumk’ hogj Satis 
factiot tett, amazt is wégbe winne. Tett illye’n forma választ Biro uram Keresere: szá-
nom és bánom meg cselekedet vít bűneimet, és nem Kénszerítésből hanem annak 
meg gondolásábol hogj Istenem irgalmass lészen, le’ te’ven mind Várossom ellen, 
mind másik ellen valo nehe’zseget szívemről az Ecclesiaba’ Isten és a Kősséget meg 
kővetem, és senkivel perleni nem akarok semmiről...”  
 

– jelentette ki Pap Pál, amelyet Nemes Sepsei István, Erdős Mihály, Sigeri Gál 

János hitelesített Jenei István nótárius előtt.23 
A Három Város a Rákóczi szabadságharc idején is közösen intézte egyes 

ügyeit. A kőrösi tanács kiadási között jegyezték fel 1710-ben, hogy „Discretiones. 
M. Gralis Esterhazi Antal Úr ő Excell’k vevén az három váras e’gy hordo Bort 

 
22  PML NkV SZK 1631/32. 14.; PML NkV SZK 1640/41. 177, 299.; PML NkV SZK 1643/44. 

180.; PML NkV SZK 1647/48. 176.; PML NkV SZK 1650/51. 194.  
23  PML NkV Tan. Jkv. 1636/1718. 
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fizettünk az árrában Tall. 12. poltr 12.”24 Tehát, a kuruc generálisnak ajándéko-
zott bor költségein is megosztozott a három város. 
 

A vármegye rendre figyelmeztette a Három Várost a terhek viselésére. Például 

Imre János alispán 1711. május 26-án a következő levelet küldte Pestről:  
 
„kecskeméti, kőrösi és czeglédi Bíráknak, Eskütteknek. Jóakaró Bírák és Eskütt Urak-
nak. Reiteratis vicibus kelletik Kegyelmeteknek megparancsolnom, hogy az Három 
városokbul a Profont liszt alá való száz ötven szekerek Szolnokban assistáltassanak és 
onnan a Jászsághig promovealvan a lisztet…”  
 

Ugyancsak Imre János viceispán 1711. júliusában a vármegye gyűlésére hívja a 

Három Város elöljáróit:  
 
„Becsületes Kecskeméti, Kőrösi, és Czeglédi Bíráknak. Bizodalmas jóakaró Bírák, Ta-
nács és Eskütt Uraiméknak. Ajánlom szolgálatomat Kglmeteknek. Előbbeni Curren-
sem által attam tudtára Kglmeteknek, hogy a Tekéntetes N. Vármegyének Gyűlése 
lészen pro praesentis mensis die Juli Nona [jelen július hónap 9. napján – N.L.F.] itt a 
Pesti Mezőn levő szállásomnak alkalmatosságán, a mellyre is Kglmetek maga betsület 
Deputatussa által comparealni el ne merészellye mulatni és az közönséges meg írt 
napjainkban való Békességes és hasznos dolgokat elő mozdítani segítse. Azomban a 
mint értettem Kecskeméti Uraimék között lévén Bajtai István Úr, ezen tartandó T. N. 
Vármegye Gyűlésének Terminussa iránt eő Kglmét Bajtai Uramot valóságosan 
tudósicsa […] úgy eő Kglme is ezen Gyűlésre, mint is a Kglmetek böcsüleletes erre a 
végre deputalando tagjait elvárom. A Vágókat (már harmadszor intem Kglmeteket, a 
kik is jobb részről Eökrökbül s a javábul teljenek ki) felhajtani szorgalmaskodjék 
Kglmetek és ha mostani Mező Táborban szállott ügyemet valami szép házi kenyerek-
kel megsegítendi Kglmetek, meg háláló kötelességgel veszem a mint hogy maradok is 
in Campo Pestsiensis, ad Rákos.”  
 

1711. december 5-én a vármegye újabb felhívással fordult a Három Városhoz:  
 
„Bls Kecskemét, Kőrös és Czegléd várossok Bíráinak. Jó akaró Urainknak Kglme-
teknek ajánlom szolgálatomat. Vice Ispány Úr eő Kglme Posonybul Isten segítsé-
gébűl leérkezvén, bizonyos occurentiakra nézve pro 9. praesent. Generalis Gyűlést 
terminált, kihez képest kévántam Kglmeteknek értésére adnom, hogy az meg írt Ter-
minusra Kglmetek Deputatussa is megjelenhessenek. Dat. Pest, Kglmetekneke köte-
les szolgája Laczkovics László mp.”25  

 

A Rákóczi-szabadságharc bukása (1711) utáni békés időszak a rendi restaurá-

ció megerősödését hozta magával. A Három Város mindegyike saját problémái-

 
24  PML NkV SZK 1710/11. 42. 
25  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 209–212, 218. 
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val küszködött,26 talaját veszítette az összefogás, sőt a kiéleződött ellentétek gya-

kori torzsalkodáshoz vezettek (például a Cegléd és Nagykőrös közti határper év-

századokon keresztül tartott Csemőért, de Kecskemét és Nagykőrös között is fe-

szültségek támadtak Borbásszállás-puszta miatt27). Mindezek ellenére a 13. szá-

zadban kialakult, s a török időkben tartalmában mélyülő „három város” fogalom 

„elévülhetetlen” maradt, hirdetve Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd társadalmi-

gazdasági szimbiózisát, rokonságát, együtt boldogulásukat, még ha külön utak já-

rására is kényszerültek. 

Ha a térképre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ma a „három város” nem hatá-

ros egymással, csupán Kecskemét Nagykőrössel. A Cegléd és Nagykőrös között 

elhelyezkedő Nyársapát-puszta 1954-ben alakult önálló községgé, kiválva Nagy-

kőrös határából. Az egykori tekintélyes nagyságú mezővárosok igen kis területre 

szorultak össze: az 1970-es összeírás szerint Kecskemét 44673, Nagykőrös 42647 

s Cegléd pedig 42635 katasztrális hold nagyságú volt.28 Tehát megközelítően egy-

forma kiterjedésűek, holott néhány évtizeddel korábban még lényegesen külön-

böztek egymástól nagyság tekintetében, és területileg is egymáshoz kapcsolódtak. 

Az 1930-as statisztika 163237 kat. hold területűnek tünteti fel Kecskemétet, 

mintegy négyszerte nagyobbnak, mint napjainkban. Nagykőrös 66811, Cegléd 

pedig 49.963 katasztrális hold volt.29 Kecskemét törzsterületéhez tartozott Ágas-

egyháza, Borbásszállás, Felső-Alpár, Matkó, Alsó- és Felső-Monostor, Kis- és Nagy-Bugac, 

Szentkirály, és Szentlőrinc puszta, Nagykőröshöz Nyársapát, Tetétlen és a távolabbi 

Pótharaszt. Cegléd nem tudott pusztákat szerezni, csupán Csemő felét kaparintot-

ták meg Nagykőröstől hosszas pereskedés után, 1830-ban.30 

Az 1950-es évek elején végrehajtott közigazgatási átszervezéssel önálló község 

lett Csemő. Kecskemét törzshatárának déli területéből hozták létre Városföld 

községet, Ballószög-tanyaközpontból pedig Helvéciát. Nyársapát, Tetétlen (Kő-

röstetétlen), Szentlőrinc (Nyárlőrinc néven), Ágasegyháza és Bugac puszták is 

 
26  Mindhárom mezőváros földesúri függősége erőteljessé vált, amely a Rákóczi szabadságharc bu-

kása, 1711 után teljesedett be. Kecskeméten a Koháry família pallosjogát 1712-ben megerősítet-
ték, az Úriszék működése a földesúri hatalom megerősödését jelentette. Cegléd testületi földes-
ura, a klarisza apácarend birtokjoga 1714-ben nyert merősítést, s ennek következtében kezdetét 
vette az a fél évszázados küzdelem, amely során az többségében protestáns autonóm mezővá-
ros közvetlen jobbágyi függőségbe süllyedt. Nagykőrös földesurainak birtokigazolása is megtör-
tént (ez a legnagyobb földesúr, a gróf Keglevich családnak 1730-ban sikerült). A három mező-
város külön fejlődési pályára kényszerült, együttműködésükre nem volt szükség. Ezt kizárta a 
földesúri hatalom, úgyszintén a vármegye, amely már visszaköltözött régi helyére, Pestre, s nem 
volt szüksége a törökök kiűzése után a hódoltsági képviseletére, a Három Város összefogására. 

27  Novák 1978, 1982a: 173. 
28  A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1973. Statisztikai Kiadó, Budapest. 
29  Magyar Statisztikai Közlemény Új Sorozat 83. k. Budapest, 1932. 
30  PML NKO Cegléd Vallásalap. Urad. Ttja Vegyes ir. 1811. máj. 30. 
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önálló településsé váltak. Szentkirály.pusztából 1951-ben szervezték meg László-

falva községet, s régi nevét csak 1987-ben szerezhette vissza a település.31 

A három város jelenlegi területe megközelítően azonos a 13. századi határ-

nagysággal. Évszázadok során terebélyesedtek a mezővárosok. A török hódoltság 

kezdetén ugyan több helység lakatlanul állott a Duna–Tisza köze középső terüle-

tén (Péteri, Bene, Monostor, Ágasegyháza, Köncsög, Matkó, Páhi, Borbásszállás, 

Ráda, Ürbő), de a településhálózat még viszonylag épségben volt a Három Város 

vidékén. A 16. század közepén még lakták Orgoványt, Lajost, Mizsét, Gólyát, Je-

nőt, Karát, Kocsért, Törtelt, Babádot, Vatyát, Pótharasztot, Kakucsot, Inárcsot, 

Csévet, és Vacsot.32 Ezek a század végi háborúságok idején sorra elpusztultak. A 

17. század második felében újabb falvak néptelenedtek el a Három Város körze-

tében: Szentlőrinc, Szentkirály, Nyársapát, Mikebuda, Jenő, Paládics.33 Alig egy 

évszázad alatt tehát pusztasággá vált a Három Város közelebbi-távolabbi környé-

ke. A puszták többségét Kecskemét és Nagykőrös szerezte meg. A 17. században 

Babád, Ürbő pusztáktól délnek egészen a Halas, Szeged környéki Átokházáig, 

Balota, Üllés pusztákig terjedt ki a két város határa. Cegléd hátrányos helyzetben 

volt pusztaszerzés tekintetében, mert a Pest–Szolnok főútvonal mentében s a 

szomszédos Tápióságban fekvő helységek csupán rövid ideig néptelenedtek el, 

nem válhattak a mezőváros tartós pusztai birtokává. 

A puszták többségét csak bérelték a magyar és török földesuraktól, de a két 

város igyekezett örökös birtokú pusztákat is szerezni. Nagykőrös 1641–42-ben 

vásárolta meg Pótharasztot, s a század végén pedig Esső-pusztát. Tulajdonszer-

zésre jobban a 19. század elején adódott lehetőség. Ekkor került Nagykőröshöz 

végérvényesen – az addig zálogként birtokolt – Nyársapát és Tetétlen, megsze-

rezték még Ágasegyháza és Páhi egy részét, Kecskemét pedig Monostor, Borbás-

szállás, Ágasegyháza, Felső-Alpár, valamint Bugac birtokosa lett. A 19. század 

közepén a Kecskemét által birtokolt puszták területe megközelítette a 150000 

kat. holdat. Méltán írhatta Jókai Mór, hogy Kecskemét a „puszták metropolisa”.34 

 
31  Ádám 2001: 155, 168. 
32  Káldy-Nagy 1971, 1977, 1985. 
33  Novák 1978: 21–23. 
34  Antalffy 1982: 272. 
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V. A HÁROM VÁROS TÁRSADALMA 
 

 

 

TÖRTÉNETI MÚLT 

 

A honfoglaláskor Cegléd az Árpád fejedelem, Nagykőrös a Bor-Kalán nem-

zetség szállásterületéhez tartozott.1 Árpád egyik vezére, Ond és fia, Ete telepedett 

meg a Három Város vidékén, s tőlük ered a Bor-Kalán nemzetség. Nemzetségi 

monostorukat Szeren (Szermonostor) építették fel, és Ellésen (Csongrád vára fe-

lett). Szállásterületükhöz tartozott Kalánkőrös (a nemzetség erdősége), a mellette 

lévő Tölgy faluval, valamint Alappal, amely a Körös és a Tisza melletti Ete és Al-

pár között helyezkedett el.2 Feltehetően Kecskemét is Bor-Kalán birtok volt (a 

13–14. századi források Hetényt említik, amely valószínűsíthető a későbbi He-

tényegyházával).3  

Az államalapítást követően I. István király birtoka részévé tette a nemzetségi 

szállásterületek kétharmadát. A Bor-Kalán nemzetségbeliek birtoka is így vált 

Csongrád vármegye területévé. A vármegye központja Csongrád lett, erődített hely, 

amely őrizte a fontos révátkelőhelyet, a sószállítás vonalát.4 Kecskemét is ekkor ke-

rülhetett el a nemzetségi birtokból, s mint a sókereskedelem egyik fontos állomása, 

királyi birtok lett. Cegléd szintén királyi birtok az államalapítást követően. 

A 11. században Cegléd és Kecskemét tehát királyi birtokká vált, míg Nagykő-

rös megmaradhatott a Bor-Kalán nemzetség birtokában. Az ő jószágukból kapott 

adományt a garamszentbenedeki apátság és a szávaszentdemeteri monostor (s 

annak jogutódja, a titeli prépostság) Felső-Alpáron, valamint a váci püspökség 

Alsó-Alpáron. Mint királyi birtok, Árbóz, Kara, Kocsér és Törtel válhatott kun 

területté a 13. században.5 

A birtokviszonyokban alapvető változások következtek be a 14. században. 

Nagykőrös ura, a Bor-Kalán nemzetségbeli Szeri Pósa fia, Nána (aki 1/5 részét 

bírta az ősi javaknak) 1256-ban a nemzetségi Szermonostorra hagyta birtokát – 

közte Nagykőröst is –, mivel nem volt jogutódja. Ezt a döntését azonban meg-

változtatta, így jelölhette ki örököséül 1266-ban a Nyulak szigeti apácákat. Halála 

után azonban mégsem vehették birtokba az apácák Nagykőröst, mert a királyi 

kincstárra szállt a jószág (pl. ezért tartózkodott itt Károly Róbert 1307-ben).6 

 
 1  Györffy 1966: 897; Benkő 1982: 67. 
 2  Györffy 1966: 883. 
 3  Hornyik 1860: 91–97; Györffy 1966: 885. 
 4  Györffy 1966: 884–885. 
 5  Györffy 1966: 886. 
 6  Gárdonyi 1936. I.: 87; Makkai 1958: 70. 
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Nagy Lajos uralkodása idején vette kezdetét a nagyobb birtokadományozás.  

A király 1368-ban juttatta Ceglédet az óbudai klarissza apácarendnek.7 Nagykőrös 

a 14. század végén került földesúri kézre, majd ismét a korona fennhatósága alá 

került (pl. királyi oklevél említi 1418-ban), míg Zsigmond király zálogba nem adta 

más helységekkel együtt Özdögei Besenyő Györgynek 1435-ben.8 

Kecskemét a 15. század második felében került el a koronától. Mátyás király 

Lábathlany Jánosnak zálogosította el a várost 1456-ban, majd kecskeméti Péró 

Jánosnak adta zálogba 1456-ban. A század végén még visszakerült Kecskemét a 

kincstárhoz, de II. Ulászló Patocsy Bertalannak adományozta el. Ő már kecske-

méti Patocsy Bertalannak nevezte magát 1505-ben. Ettől kezdve Kecskemét föl-

desúri birtok maradt.9 

Az Alföld közepén a 16–17. században egymást váltják a birtokosok. A király 

rendszerint hűséges várkapitányoknak, végvári vitézeknek, hivatali méltóságok-

nak adományozza a hódoltsági területen lévő birtokokat. A azonban – a sors, a 

szerencse forgandósága, az uralkodó személyének változása miatt – mindenütt 

nagyon rövid életű volt egy-egy ilyen birtokjog, rendszerint a birtokok elkobzásra 

kerültek („fej- és jószágvesztés”). A birtokviszonyok csupán a 17. század máso-

dik felében stabilizálódtak. Míg Cegléd egy, testületi földesúr birtokához tarto-

zott, a másik két városon több földesúr is osztozkodott, s gyakran cserélt gazdát. 

Egy 1511-es oklevél szerint Kecskemétet a Lábathlany, Hunyadi, Péró és 

Patocsy családok birtokolták. Legnagyobb rész a Patocsyakat illette meg, ám ezt 

elveszítették a 16. század közepén. A Patocsyak János király hívei közé tartoztak, 

amiért I. Ferdinánd jószágvesztéssel sújtotta őket. Birtokuk felét Vizkelety 

György lévai kapitánynak és Jakab testvérének, másik felét Liszthy Jánosnak 

adományozta. 1565-ben már újabb birtokosok mondhatták magukénak Kecske-

métet: Pelényi Bálint, majd jogutódja gágyi Báthory Gábor, akinek 1690-ben be-

következett halálakor a kincstárra szállt a részbirtoka. Ezt kapta meg királyi ado-

mányként Koháry István egykori füleki várkapitány 1702-ben. Pászthóy Ferenc 

része leányágon jutott a Fáy, Fráter és a Vay családokhoz. Balay István javait még 

a 16. században szerezte meg Vezsenyi Gáspár, de halála után az a birtok is a 

kincstárra szállt. Rudolf király Rákóczi Zsigmond egri várkapitánynak adomá-

nyozta ezt még 1590-ben, s így jutott a Rákóczi-család birtokjoghoz Kecskemé-

ten is, akárcsak kis részben a szomszédos Nagykőrösön és felerészben Nyársapá-

ton.10 Gémessy Ferenc egri gyalogkapitány is Kecskemét földesurai közé tarto-

zott, de nem sokáig, mert 1614-ben Bosnyák Tamás füleki kapitány kaparintotta 

meg birtokát. Bosnyák felesége volt Kenderessy Mária. Anyai ágon tőle származ-

 
 7  PML NkV ZL C/2. Nyársapát és Cegléd közötti határper Jkv. Litt. A 1368. 70. 
 8  Vö. Benkó 1908: 5–6; Majlát 1943: 11–12. 
 9  Hornyik 1860: 170–177. 
10  Novák 2004a.  
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nak a Koháryak, Sárkándy Pál még 1599-ben megvásárolta Vizkelethy Jakab rátá-

ját, Nyáry Krisztinától született Anna leányát Bekes Gáspár erdélyi földesúr vette 

feleségül. Bekes halála után Sárkándy Anna Wesselényi Ferenc asszonya lett, aki-

nek két gyermeket szült. Wesselényi Pált, mert Thököly pártján állott, vagyonel-

kobzással sújtották. Ezt a birtokrészt a császárhű Koháry István kapta meg ado-

mányként. Wesselényi Anna Csáky Istvánné birtokjoga viszont sértetlen maradt, 

így továbbra is kecskeméti földesúr maradhatott a Csáky família.11  

Nagykőröst is több földesúri család birtokolta. A birtokjog a Rathold nemzet-

séghez került, melynek illusztris alakja Ilosvai Leusták (Leustachius) volt, akinek 

leszármazási vonalán öröklődött a nagykőrösi jószág. Az ő fia volt Magister De-

zső (a kunok főkapitánya lett 1390-ben), kinek ágán a Kaplai és Serkei Dezső 

Benedek örökösei révén folytatódott a birtokjog a 15. században. Egyik fia Serkei 

János Rufiusz volt, akitől eredeztethető a Lórántffy család, s általuk lehetett bir-

tokos Nagykőrösön és környékén a Rákóczi-família. Ebből a családfából ágazott 

ki a Bay család is. Másik fia Serkei Dezső, akinek Erzsébet és László nevű gyer-

meke született. László leányát Derencsényi János vette nőül. Erzsébet Karaszi 

Perényi Dániel felesége lett, s két gyermeket szült neki: Erzsébetet és Pált. A le-

ányt Derencsényi Péter vette nőül. Péter fiuknak szintén két gyermeke volt: Ka-

talin és Pál. Katalin (Jákoffy Péterné) ágán került a családba a Trombitás, majd a 

Battik família. (A 17. században a Battik család tagjai tisztségviselők voltak a 

Nógrád megyébe menekült Pest vármegye hivatalába.) Perényi Pálnak István és 

Pál nevű fia született. Tudjuk, hogy az ő kőrösi birtokrészüket II. Lajos király zár 

alatt tartotta 1526-ig, s az Pest vármegye hatalmas főura, Kátay Mihály gondnok-

sága alá tartozott. Pál javait meg is kaparintotta magának véglegesen. Ő lett a me-

zőváros legnagyobb földesura. Karaszi Perényi Istvánnak két leánya volt. Katalin 

(Zabari Benedek várkapitány felesége) leszármazási ágán váltak nagykőrösi föl-

desurakká a Garai, Zoltai, Hagymási, valamint a Ramocsaházy-Nitzky kisnemesi 

famíliák a 17. században.12  

Kátay Ferenc 1663-ban adta el földbirtokait – köztük Nagykőröst – báró 

Keglevich Miklósnak és feleségének, Czobor Évának, s így ők váltak Nagykőrös 

felének földesuraivá. A 17. században bukkant fel Hamvay Ferenc, akitől a For-

gách család szerezte meg a kőrösi és nyársapáti birtokjogot. A Wesselényi család 

Nagykőrösön is rendelkezett földbirtokkal a 17. században, de vagyonuk elkob-

zása után részük Semsey György jászkun kapitányhoz került. Tőle származik a 

Sztáray család birtokjoga.13  

 
11  Hornyik 1927: 10–19. 
12  Novák 1978a: 31, 45–48; 1994: 769. 
13  Novák 1978a: 49. 
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Buda 1651-ben történt eleste után az ország három részre szakadt, Buda és 

közeli-távoli vidéke a Török Birodalomhoz került, Erdély önálló lett, s a megma-

radt Felső-Magyarországra korlátozódott a Magyar Királyság területe. A Három 

Város is török fennhatóság alá került, azonban mint szultáni birtok, kiváltságos 

hász városi rangra emelkedhettek. A török kincstárnak adóztak, török földesurak 

nem bitorolhatták a mezővárosokat, ellentétben a háborús körülmények között 

elnéptelenedett közeli-távoli falvakkal, amelyek török birtokba kerültek, s a me-

zővárosok tőlük is – meg a magyar földbirtokosuktól is – évről évre bérelték ha-

tárukat. A kettős adóztatás volt érvényben, az itteni mezővárosoknak is kétfelé, 

magyar és török részre kellett adót fizetniük.14 A Három Városnak nem szakadt 

meg a kapcsolata a földesuraikkal (pl. Nagykőrös egyik földesura, Kátay Ferenc 

járt el a Cegléd által, Nagykőrös Csemő határrészének birtoklásáért folytatott ha-

tárperben, Kecskemét legnagyobb földesura, a Koháry família a 17. század má-

sodik felében erőteljesen követelte földesúri jogainak tiszteletben tartását a me-

zőváros tanácsától). 

A török uralomtól függetlenül, a 17. század végére tehát rendkívül bonyolult 

birtokviszonyok álltak elő Kecskeméten és Nagykőrösön. A törökök kiűzése 

után a tulajdonviszonyok tisztázása az 1688-ban megszervezett Neoacquistica 

Commissio (Újszerzeményi Bizottmány) feladata volt. A bécsi udvar minden 

1683-tól visszafoglalt – „vérrel szerzett” – területet sajátjának tekintett, s az ere-

deti tulajdonosoknak, a töröktől visszafoglalt országrészen birtokos nemes csalá-

doknak fél éven belül igazolniuk kellett jogosultságukat. Ennek megtörténte ese-

tén jelentős pénzösszeget, a birtok értékének 10%-át kellett „fegyverváltság” (ius 

armorum) címén megfizetni a bécsi kamarának. Amennyiben az illetékes földbir-

tokosok nem tudták tulajdonukat igazolni, a kamara elkobozta tőlük, és mások-

nak eladományozta, illetve eladta. Az igazoló eljárások a Rákóczi-szabadságharc 

miatt szüneteltek, s csak az 1710-es években folytatódtak tovább. 

Érdekességként említhető meg, hogy II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 

ugyan elkobozta az udvarhű Keglevichek birtokjogát, és híveinek, a Réthei test-

véreknek adományozta, azonban ezt a szabadságharc bukása, 1711 után semmis-

sé nyilvánította a Habsburg-udvar, sőt II. Rákóczi Ferenc és Forgách János kuruc 

tábornok itteni javait is elkobozták. A konfiskált nyársapáti és tetétleni birtokré-

szeket részben a kőrösi armalista nemesek vásárolták meg, részben maga a városi 

tanács sietett a famíliák segítségére, kifizetve helyettük a váltságdíjat. Így marad-

hatott meg Nyársapát Forgách Jánost illető fele része a család kezén, sőt az el-

kobzott ¼ Rákóczi-részt is a Forgách família részére váltották meg. Csupán 

 
14  Hegyi 1976. 
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Nyársapát ¼ része maradhatott meg Rákóczi-jogon (Rákóczi leánya, Juliánna ré-

szeként) az Aspremont család kezén (ők birtokolhatták Tetétlen fele részét is).15 

A Három Város földesurai sorra igazolták magukat a királyi fiskus előtt.  

A Keglevich família még 1702-ben igazolta birtokjogát, s a fegyverváltságot he-

lyette a kőrösi communitas fizette meg. Az időközben grófi méltóságra érdemesí-

tett Koháry István országbírót – ő már Kecskemét felét mondhatta magáénak 

ekkor – felmentették az igazolás kötelessége alól. Az apácákat 1714-ben erősítette 

meg a király ceglédi birtokukban. A földesúri famíliák többségének sikerült iga-

zolnia jogosságát Kecskeméten és Nagykőrösön, mert az 1731. évi királyi rende-

let lehetővé tette, hogy csak 50 esztendei folyamatos birtokviszonyt igazoljanak.16 

A birtokjog tisztázása még nem jelentett zavartalan birtokbavételt is. Különö-

sen nagy harc folyt Nagykőrös tényleges birtoklásáért. Az egyes családok nem 

tudták a jogosság puszta tényén kívül bizonyítani magát a földbirtok nagyságát, 

helyét, jobbágyaik számát, s ezért – a Keglevich család kezdeményezésére – bir-

tokarányosítási pert indítottak a communitas ellen 1758-ban. E vállalkozást 

azonban nem koronázta siker: ugyan felosztották maguk között eszmeileg Nagy-

kőröst, de a gyakorlatban nem vehették használatba birtokukat. Az 1760–1770-es 

években készített kimutatás a kőrösi földesurakról s földjükről nagyon jól szem-

lélteti a birtokviszonyok kuszaságát: Nagykőrös fele a Keglevich családé volt, ⅛-

⅛ rész illette meg a Forgách, Sztáray, valamint a Ramocsaházy és Mokcsay famí-

liákat. A fennmaradó ⅛ részen tizenöt közbirtokos (köztük a Battik, Uza, Nyáry, 

Halász, Rákóczi családok) osztozkodtak.17 

Tehát sem Kecskeméten, sem Nagykőrösön nem sikerült a földesurak gya-

korlati birtokbavételi kísérlete. A mezővárosok képesek voltak megőrizni egysé-

güket. S mivel jó teherviselőknek bizonyultak, a királyi udvar sem tartotta helyes-

nek felosztani a két várost a földesurak között, akik egyébként is, nemesi joguk-

nál fogva adómentességet s egyéb kiváltságot élveztek. Így történhetett meg, 

hogy miként a 15–17. században, úgy a 18. században is csupán birtokaik jöve-

delmét (cenzus, ajándékok) élvezhették a földesurak. Majorsági gazdálkodásra 

sem tudtak berendezkedni Kecskeméten és Nagykőrösön. 

Cegléd nagyon rossz helyzetbe került, mert egyedüli földesurát, az apácaren-

det semmi sem akadályozhatta meg hatalmának kiterjesztésében a mezőváros fe-

lett. Bár 1744-ben urbáriumot bocsátottak ki ceglédi jobbágyaik számára, ám an-

nak végrehajtására még nem adódott lehetőség: előbb fel kellett számolni a re-

formátus mezőváros autonómiáját. Döntő változást hozott Mária Terézia úrbér-

rendelete, majd II. József azon intézkedése, amellyel feloszlatta – többek között 

 
15  Vö. Novák 2004. 
16  Hornyik 1927: 45–47; Novák 1982a: 125, 1978a: 50–52. 
17  Novák 1978a: 54–55. 
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– a klarissza apácarendet 1782-ben, s a volt egyházi birtokot a kamara által szer-

vezett vallásalapítványi uradalomba olvasztották be. Mindez a jobbágyi függő vi-

szony kiteljesedését eredményezte. A helyzetet súlyosbította, hogy az újdonsült 

uradalom majorsági gazdálkodásra rendezkedett be Cegléden.18 Noha a földes-

uraknak Mária Terézia 1767. évi úrbérrendelete felcsillantotta birtokaik tényleges 

használatbavételét, újra bebizonyosodott, hogy ez reménytelen próbálkozás. 

Nagykőrösön a Keglevich família 1773-ban jogi úton, „ex iure” kezdeményezett 

birtokkihasítási, proporcionális pert, azonban ismét kudarcot vallott törekvésük, 

nem sikerült felbomlasztani a mezővárosi egységet, a nemes tanáccsal rendelkező 

communitast tényleges jobbágyi függőségbe kényszeríteni. Nagykőrös és Kecs-

kemét előtt – ennek következményeként – megnyílt a lehetőség, hogy sorra meg-

vásárolják az árendában, zálogban használt földesúri birtokokat. Nagykőrösön a 

gróf Sztáray család látta be legelőször kőrösi földesuraságának értelmetlenségét, s 

1813-ban eladták részüket a mezővárosnak. A Forgách és Aspremont famíliák 

1818-ban váltak meg nagykőrösi, nyársapáti és tetétleni jószáguktól. Ugyanebben 

az esztendőben adta el az Aspremont család kecskeméti birtokhányadát is. Nagy-

kőrös leghatalmasabb földesurai, a Keglevich grófok is kénytelenek voltak egyez-

séget kötni, eladták birtokukat a városnak 1820-ban. A kisebb közbirtokosok is 

hasonló belátásra kényszerültek, s megváltak tulajdonuktól. Mindezek következ-

ményeként vált lehetségessé a redempció végrehajtása 1826-ban (ki-ki anyagi ere-

jéhez képest fizette meg a használatában lévő birtok utáni váltságdíjat, amelyből a 

communitas fedezni tudta a birtokvásárlások tetemes költségeit).19 Kecskeméten 

néhány évvel később történt meg az önerejű birtokmegváltakozás: akkor, amikor 

a Koháry család eladta birtokát a városnak, 1834-ben.20 

Míg a két város sorra megszabadult földesuraitól, önmaga ura lett végérvénye-

sen, a harmadik város, Cegléd csupán a függőség lazításán erőlködhetett. Erre az 

1832/36. évi országgyűlések törvényei biztosítottak lehetőséget: az 1830-as évek 

végén sikerült „kiárendálni” magukat, azaz ekkor egyezett bele a földesúr, hogy a 

jobbágyi robot, dézsma, hosszúfuvar s egyéb szolgálatokat évente egy összegben 

fizessék ki, megváltsák természetbeni járandóságaikat. A ceglédiek tehát csupán 

ekkor jutottak abba a – viszonylag – kedvező állapotba, mint volt Kecskemét és 

Nagykőrös a redempciót megelőző időszakban, illetve, maga Cegléd mezővárosa 

a 18. század közepéig. Az 1840. évi törvények a ceglédiek számára is lehetővé tet-

ték az úrbéri örökváltságot. Ez 1846-ra megegyezéshez közeledett, de az 1848. 

áprilisi törvénykezés véglegesen megoldotta a kérdést. A magyar szabadságharc 

 
18  Novák 1982a: 126. 
19  Novák 1978a: 54–59. 
20  Révész 1956. 
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bukása után ismét földesúri fennhatóság alá került a város, és csak az 1853. évi 

úrbéri pátens után valósulhatott meg az úrbéri örökváltság Cegléden.21 

 

 

MEZŐVÁROSI FEJLŐDÉS 

 

Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd az Árpád-korban falu (villa), tehát alacsony 

lélekszámú, kis határú település volt. A 13. században teremtődtek meg a mező-

városi fejlődés feltételei: a depopuláció következményeként a népesség koncent-

rálódása, a termelés legfontosabb alapjának, a tágas határnak kialakulása, a helyi 

és helyzeti energiákból eredő különböző települési funkciók, szerepkörök kifejlő-

dése.22 

Nagykőrös környéki honfoglalás és kora Árpád-kori falvak létezéséről egy 

1266-ból származó oklevél tudósít: Kőrös (Kalanguerussy, azaz Györffy György 

szerint Kalánkőrös; Hornyik János olvasata alapján „Kalángyűrüse”23), Tölgy és 

Alpár falvak. Kecskemétről csupán Hetény falu neve ismeretes.24 A régészet 

azonban ennél lényegesen több falu meglétét bizonyítja. Cegléden számos olyan 

lelőhely ismeretes, amelyek 11–13. századi, az Árpád-korban létezett falvakat rej-

tenek (Gerje, Szent László vagy Nyúlfüle-halom, Bécsi-hát, Kápolna-hegy, Madarász-

halom).25 Hídvégi Lajos megállapítása szerint négy besenyő falu is volt a ceglédi 

határban: Értem, Kappan-halom, Besnyő és Nyilas (ez utóbbi kettő a nyársapáti terü-

leten).26 Az Árpád-kori falvak név szerint nem ismertek, csupán feltételezhető, 

hogy a Cegléd északi határvonalán lévő Birincsek-halom rejti magában Cseke falu 

romjait.27 

Nagykőrös határában – az említett helységeken kívül – a következő falvak 

bukkantak elő a régész ásója nyomán: Nyárkútrét, Csípvár, Gurmann-halom, Boldog-

asszony-halom, Ludas, Felső-Gógány és Szőrhalom.28 E határnevek rejtik magukban a 

13–14. században elpusztult falvakat: Földvár, Pátegyház, Pegház, Péntekház, Tategy-

ház, Temegház és Zeregház (feltehetően Szőrhalom ═ Zeregház).29  

Kecskemét határa is több Árpád-kori falu romjait őrzi: a belváros, Cédulaházi 

domb, Magyary-tanya, Úrrét, Talfája. E települések korabeli neve szintén ismeretlen. 

 
21  Novák 1982a: 159. 
22  Vö. Makkai 1957; Novák 1978a. 
23  Györffy 1966: 897; vö. Hornyik 1865. 17. 
24  Györffy 1966: 881–887. 
25  Benkő 1982; vö. Hídvégi 1984. 
26  Hídvégi 1984: 51, 75, 103, 131. 
27  Benkő 1982: 70. 
28  Balanyi 1973: 13–36; Balanyi Béla leletmentő régészeti ásatásai az ötvenes évek végén, a hatva-

nas évek elején (NAJMA Régészeti Adattár). 
29  Novák 1978a: 40. 
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Hornyik János szerint velük azonosítható Juhászegyház, Koldusegyház, Kolosegyház, 

(Koldús-határ), Hetényegyháza, Törökegyház (Törökfái) és Ballóság.30  

A Három Város környékén virágzó templomos falvacskák végleges pusztulása 

kapcsolatba hozható a tatárjárással, azonban a korabeli általános folyamat részé-

nek tekinthető. Szabó István megállapítja, hogy a pusztásodással járó település-

koncentráció szükségszerűen ment végbe a 13–15. században, hasonlóan Európa 

más vidékeihez. Ezt előidézték a feudális urak túlkapásai, elemi csapások, járvá-

nyok.31 A Három Város területén elpusztult helységek a – geográfiai értelemben 

vett – központi, jobb helyzeti és helyi energiájú településhez ötvöződtek, megnö-

velve azok lélekszámát s határnagyságát. A jogi helyzet, a birtokviszonyok is ked-

vezően alakultak számukra. 

Nagy Lajos király 1368-as oklevele még falu és mezőváros közti átmenetnek 

jelöli a Három Várost („trium oppidum seu villarum”). A 15. században azonban 

már egyértelműen oppidumnak nevezik őket, jelezve – elsődlegesen is az agrár-

termelésen nyugvó – gazdasági fejlődésüket. A gazdasági tényező erősödésének 

szép példája Kecskemét. Mivel királyi birtokként a sószállítás jelesebb állomása 

volt, ez privilégium megszerzéséhez, királyi városi cím elnyeréséhez vezetett. 

Borbála királyné mint civitást említi Kecskemétet 1415-ben.32  

Amikor a 14–15. században magánföldesúri kézre került a Három Város, a 

társadalmi-gazdasági viszonyok vonatkozásában még nem következett be hátrá-

nyos fordulat.33 Ebben az időszakban csupán a jobbágy telekszervezet körvonalai 

rajzolódtak meg, tehát a földesúri fennhatóság alatt viszonylag önállóságot élvez-

hettek a mezővárosok. Rendszerint a földesúr tiszttartója tartózkodott helyben, 

akinek legfontosabb feladata az adó, cenzus behajtása volt. A mezővárosi közös-

ség és a földesúr érdekei szükségszerűen összefonódtak. Például a kőrösiek tiszt-

tartójuk vezetésével gyújtották fel a Haraszt nevű helyet 1405-ben a ceglédi ha-

tárban, s 1425-ben pedig ugyancsak a tiszttartó bátorításával kergették ki a 

kőrösiek a ceglédieket a Tölgyerdőből.34 A földesúri fennhatóság, az ispán jelen-

léte azonban szükségszerűen hátrányosan érintette a mezővárosi közösséget, hi-

szen nem a közösség, hanem a földesúr érdekeinek kellett érvényesülnie. Külö-

nösen szembetűnő Cegléd helyzete, ahol az egyedüli földesúr könnyebben be-

avatkozhatott a lakosság dolgaiba, csorbíthatta önrendelkezésüket. A fokozódó 

nyomás miatt történhetett meg, hogy a ceglédiek elkergették az apácák képviselő-

jét 1491-ben, s az adó beszedését maga a tanács intézte. A földesúr azonban 

újabb tiszttartókat küldött Ceglédre, s emiatt a feszültség tovább éleződött, ellen-

 
30  Hornyik 1927: 17. 
31  Szabó 1971: 139–188. 
32  Hornyik 1927: 9. 
33  Vö. Bácskai 1965. 
34  Hornyik 1860; OL DL 11 622. 
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ségeskedéssé fajult. Ennek eredménye az lett, hogy megölték Budai Sebestyén 

deák tiszttartót 1509-ben.35 Az önállóság védelmezése, ellenszegülés a földesúri 

hatalommal szemben, s eredményesen (ti. komolyabb büntetéssel nem tudták 

sújtani Ceglédet36) adhat arra magyarázatot, hogy a ceglédi jobbágyok hív támo-

gatói voltak Dózsa felkelésének. A hagyományt azonban – miszerint Dózsa 

György Cegléden járt volna és beszédet is tartott volna, s a Mészáros Lőrinc ne-

vű pap itt lelkészkedett volna – megcáfolta a legújabb történeti kutatás.37 Kecs-

kemét és Nagykőrös szerepéről a parasztháborúban nem szólnak a korabeli for-

rások. Feltételezhetően itt a társadalmi feszültségek enyhébbek voltak, amit meg-

győzőbbé tesz az a tény, hogy mivel több földesúr alá tartoztak, jobban megőriz-

hették már ekkor is önállóságukat. 

Tehát, a Három Várost a források már egyértelműen mezővárosnak mondják 

a 15. században. A mezővárost tanács, magisztrátus irányította, amelynek élén a 

bíró (később főbíró és második bíró) állt, és esküdtek (szenátorok) alkották.  

A mezővárosi jogállás egyértelmű kifejezője a vásártartási jog. Cegléd Hunyadi 

János kormányzótól nyerte el ezt a kiváltságot 1448-ban, méltányolva földesura, 

az apácák kérését. Vásárt tarthattak gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.), 

Barnabás apostol (augusztus 24.) és Máté evangélista (szeptember 2.) napjain.38 

Kecskemét is a 15. század első felében jutott vásári privilégiumhoz. Gergely 

(március 12.), Lőrinc (augusztus 10.) és Katalin (november 25.) napjain tarthattak 

országos vásárokat.39 Nagykőrösön Szent Frigyes, Friderikus (március 5.), Szent 

László (június 27.) és Szent Dömötör (október 26.) napjaira esett a vásár.40 

A gazdasági prosperitás a mezővárosi fejlődés ösztönző ereje volt a 15. szá-

zadban. Ennek kulturális jelentőségét hangsúlyozza a reneszánsz művészet ritka-

ság számba menő emlékei a Három Városban, illetve környékén.41 A 16. század 

közepén a török hódoltság állapota nem vetette vissza a Három Várost a mező-

városi fejlődésben. 

Annak ellenére, hogy Kecskemét és Nagykőrös nem esett közvetlenül a hadi-

utak vonalába, a török megszállás kezdetén – Ceglédhez hasonlóan, mely a Pest–

Szolnok főútvonal mellett helyezkedik el – pusztulásnak indultak. Balla Gergely 

kőrösi krónikájában arról ír, hogy  
 

„ez időben a’ sok ellenségektől kivált a’ Pogányságnak sürü fel ’s alá járásától a’ Hely-
ségek még a’ Városok-is igen meg romlottak, el-fogytanak, sőt többnyire el-is pusz-

 
35  Bácskai 1965: 126–127. 
36  A bíróság 235 forint vérdíj megfizetésére kötelezte a ceglédieket. Bácskai 1965: 127. 
37  Barta–Fekete Nagy 1973. 
38  Vass 1982: 88. 
39  Bél 1737 (1982): 14. 
40  Galgóczy 1896: 594. 
41  Szabó K. 1938; Benkő 1980. 
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tultanak egynehány esztendők alatt […] mely el-pusztulását látván a’ Városnak a’ Tö-
rök Császár a’ kori fő Vezére és Budai Heréltt Ali Bassa tapasztalván, Kőrös Vá-
rossának írásbeli Privilégiumot adott […] mellynek értelme ez: Hogyha az Országból 
akar mely emberek, Jobbádjok Kőrösre lakni menendenének, onnan senki őket ki-ne űzhesse, ha-
nem a’ Város had maradjon, mint Császár számára való Város had épüljön jobban-
jobban.”42  

 

Természetesen a másik két – s az Alföldön több más – várossal kapcsolatosan is 

így ítélte meg a helyzetet a török hatóság, s ezért a három várost a szultáni kincs-

tárhoz csatolták, hász városi rangra emelkedhettek, „szabad szultáni városként”. 

Ennek pontos dátumát nem tudjuk, de az bizonyos, hogy erre már sor került az 

1550-es években.43 Cegléd hász várossá nyilvánítása 1557-re tehető.44  

A Három Város a Török Birodalom északi határterületéhez tartozott. Itt re-

kedt meg a hódítás a 16. század közepén, s a szultán kénytelen volt egyezségre 

lépni Habsburg Ferdinánd magyar királlyal 1547-ben.45 Ez a helyzet mindkét ha-

talom ellenőrzési jogát szentesítette a fennhatósága alá tartozó területen. Ennek 

alapján tűrték a törökök, hogy a magyar földesuraknak, vármegyének adózzanak, 

különböző szolgálatot tegyenek (pl. fahordás Nógrádba várerődítés céljára, gra-

tuitus labor, azaz ingyenmunka), és viszont. E megegyezést szentesítette a driná-

polyi béke. Így történhetett meg, hogy a kőrösiek „Nádor nevűnek piszkos tábo-

ra számára bizonyos mennyiségű lisztet és árpát” szállíthattak 1658-ban, a törö-

kök tudtával.46 Például Nagykőrös újdonsült földesura, Keglevich Miklós is úgy 

rendelkezett 1666-ban, hogy ha kőrösi jobbágyai közül valaki magtalanul hal el, 

akkor „mindennek fele az magyar, fele az török Földes Uráé”.47 Koháry István 

kecskeméti jobbágyainak javait magának vindikálta, s erről többször is rendelke-

zett a kecskeméti tanácsot utasítva, mint tette 1677. augusztus 9-én:  
 

„Én Koháry István, az rommay császár, német-, magyar-, és cseh országoknak koro-
nás királlyának füleky praesidiumának fő kapitannia s Kecskemeth Varassanak földes 
ura, adom tudtára mindenknek, az kiknek illik ez levelemnek rendiben Minthogy 
bizoniossan eset értésemre, hogy sokan vadnak olyanok, kik vagy elejik annakelötte 
Kecskemeth várassában lakvan onnét el idegenedtek es városokra falukra ki mente-
nek lakni, s az kecskemethy határban mind ez ideigis joszágokat, mezei kerteket, sző-
lőket szántó földeket es reteket birnak azoktul az kiknek illene semmit nem, adozvan; 
Országunk törvényei világosan tanittiak, szőkőt jobbágynak semmie sincs, hanem 
minden nemeő javai főldes urára szállanak […] Az kik penigh ennekutanna Kecs-
kemeth várossábul hirem és akaratom ellen masuva mennek lakni és elidegenednek, 

 
42  Balla 1856. 
43  Mészáros 1979. 
44  Vass 1982. 
45  Hegyi 1976; vö. Szakály 1981. 
46  Hegyi 1976: 214; Szilády–Szilágyi 1863. I.: 248. 
47  Novák 1978: 34. 
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az illyeneknek iavait az kecskemethi birák hasonloképpen […] szamomra foglallaiak, 
és rola szorgalmatossan informallianak…”48 

 

A Három Város számára nagyon fontos volt, hogy a török hatalom – még ha 

súlyos adókkal, mint a császáradó, vagyon-, majd fejadó, terhelte is, s rengeteg 

ajándékot követelt meg, természetbeni szolgálatokat – kiváltságos helyzetbe 

emelte.49 Nem tartotta megszállva katonaság, s a jogi képviselő, a kádi is csupán a 

16. század végéig tartózkodott Kecskeméten.50 Ez a dátum a tizenöt éves háború 

kezdetét jelzi, a napirenden lévő rablások, fosztogatások korszakát. Mikszáth 

Kálmán, még ha dús fantáziával, színesen meséli is el Kecskemét esetét a Beszélő 

köntös c. novellájában, nagyon reális képet rajzolt meg a város sorsáról.51 Ettől 

alig különbözött Nagykőrös és Cegléd helyzete. Mivel a török igazságszolgáltatás 

megszűnt Kecskeméten, senki, illetve semmi nem garantálta a biztonságot. Nem-

csak a végvári csapatok, de a törökök is szabadon prédálták e vidéket. Ennek 

megakadályozására bölcs elgondolás született a városatyák fejében, amelyet így 

örökítettek meg a város jegyzőkönyvében 1596-ban:  
 

„Eger vételekor midőn az Második Mohumet török Császár Magyarországba jött 
volna, az kecskeméti polgárok elejbe menvén, ajándékot vittek neki 600 juhot, 100 
ökröt és 14 szekér kenyeret, hogy egy Csauszt küldene hozzájuk, ki azon általmenő 
vitézektől meg oltalmazná őket, az Császár 300 aranyat adván nekik, és egy vont 
arany köntöst (kaftánt), meghagyá, hogy haza menjenek, és ha valaki bántaná őket az 
köntös mutatnák meg neki: ez okáért mihelyen valami török sereget láttak, az Bíró az 
Köntöst rávevén, elejekbe ment, kit látván a törökök lovaikról le ugorván az Köntöst 
meg csókolták és ha a Bíró meg engedte, ott háltak magok költségén és ha pedig nem 
engedte, elébb állottak.”52  

 

A törököknek különösen érdekükben állott a Három Város biztonsága, mert 

– mint Mohamed szultán írta a budai pasához 1597-ben – annyira elpusztultak a 

települések, hogy hiányt szenvedtek a lőporgyártáshoz szükséges salétromban, 

amelyet a Három Városnak kellett biztosítania a budai lőporgyár számára. Ezt a 

magyar király is elnézte, sőt megengedte. E tevékenységében Ferdinánd megerő-

sítette például Nagykőröst az 1640-es években.53 Ettől függetlenül a kőrösiek ki 

voltak téve a bizonytalanságnak, fenyegetésben éltek. A magyar vármegyei ható-

ság, a nádor fenyegette meg a várost, mint az kiderül 1636-ban:  
 

 
48  Iványosi-Szabó 1988: 90–91. 
49  Lásd Novák 2011b. 
50  Mészáros 1979; Vass 1982: 108. 
51  Mikszáth 1965. 
52  Vahot 1853: 86. 
53  Novák 1978a: 32–33; Vass 1982. 
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„Hogÿ Ezterhassÿ Urunk ő Naga az Saletorom felől izent wolt Rabota Andrastul 
hogÿ Fel giuÿtattia az hazat, annak el szőrszese felől küldöttünk wolt fel ő 
Nagahoz Tollas Pall es Boldisar Marto’ Uramekat, attunk ő Naganak aÿandekba’ fl 21 
dn 70 Szőniegel Ugi a andekkal eggiűt.”  
 

– jegyezték fel a város kiadásai között.54 

A török hódoltság igazi előnye az, hogy a Három Város megszabadult földes-

urai közvetlen fennhatóságától, illetve a közvetett függőség is tovább lazult. Ép-

pen ezért, különösen a hódoltság kezdetekor nagy gondot fordítottak a földes-

urak arra, hogy éreztessék hatalmukat a Három Város felett. Például a klarisszák 

Pozsonyból bízták meg az egri várkapitányokat a 16. században azzal, hogy hajt-

sák be az adót ceglédi jobbágyaikon,55 Kecskemét, Nagykőrös földesurainak egy 

része katona, vármegyei tisztségviselő volt, így közvetlenül is figyelemmel kísér-

hették a hódoltsági birtokaikat. De természetesen azért, hogy haszonélvezői s 

reprezentánsai voltak a földesúri birtoknak, hatalomnak, önként is vitték a cen-

zust és ajándékot a távollévő földesuraknak. Például a kőrösiek a Szabolcs vár-

megyében élő Bay családnak rendszeresen fizették járandóságukat.56 A földesurak 

gyakran a vármegye közreműködésével tudatosították hatalmukat jobbágyaik fe-

lett. Gyakran előfordult, hogy „meghiteltették” a kőrösi jobbágyokat Füleken a 

földesurak, azaz hűségesküre kényszerítették őket azért, hogy tiszteletben tartsák 

földesuruk fennhatóságát, jobbágyi alázattal vessék magukat hatalmuk alá.57  

A földesurak a vármegye hatalmával igyekeztek a földesúri javaik hasznát gyü-

mölcsöztetni, behajtatni adó formájában. 

A török hatalom expanziója – II. Rákóczi Györgynek a lengyel trónért folyta-

tott sikertelen hadjárata következményeként – 1660-ban Nagyvárad elfoglalásá-

val, majd 1663-ban Érsekújvár elfoglalása a törökök által a magyar hatóságok el-

lenőrzésének megszigorodását eredményezte a hódoltsági részeken, így a Három 

Városban is. A földesurak, közöttük is szinte egyedülállóan Koháry István, aki 

füleki várkapitány is volt, ellenőrzése alatt tartotta a birtokát képező Kecskemét 

városát. Rendeleteket bocsátott ki az 1670-es években, s azok betartatására köte-

lezte a kecskeméti főbírót és a magisztrátust (pl. a puszták használatáról, szökött 

jobbágyokról stb.). Koháry Imre földesúr például 1677. november 4-én Füleken 

kelt levelében a pénzes kertek tulajdonjogának felülvizsgálatára szólította fel a 

kecskeméti magisztrátust, mivel a szegénység annak birtoklását kifogásolta:  
 

„Az meg keresett szegénység közzül sokaktól kénszeríttettem, instálván azon, hogy 
provideálnék, kiváltképpen való rövidségekről. Tudnia illik sokak közzületek pénzes 

 
54  PML NkV SZK 1636/37. 100.  
55  Vass 1982: 105–106. 
56  Novák 1978a: 49. 
57  Novák 1978a: 39. 
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kerteket bírván, a földnek bővségén által feküsztök, kaszálló földnek tartjátok, s az 
város földgyén kívül szántotok s vettek, inkább a városnak is kárával, és nekik nyava-
lyásoknak egy talpalattnyi földgyök nincsen. Parantsolom ezért ezer arany birság alatt, 
egyben gyüjtvén az szegénységet, valakikk pénzes kertet birnak közöttetek, arrol való 
igazságát Gábor Deák gondviselőmnek kezéhez adgya, hogy meg vizsgálván doku-
mentumoknak erejét, minemü kérdések és okvetlenségek lehessenek azokban, az 
eránt engem constientiose et genuine informálhasson. Külömbet se tselekedgyetek.”58 

 

A földesúri jelenlétre több adat is szolgál bizonyságul. A városháza épülete 

Nagykőrösön Kátay-fundus volt, s ezért a városi tanács rendszeresen ajándékkal 

rótta le kötelezettségét, egy pár csizmát vagy szőnyeget adtak neki. 1645-ben pél-

dául „az Waras haza beriben Katay szamara Barko Mihalynak Attunk eggi 

Karmasin Czizmat f 2 dn 50”,59 1647-ben pedig  
 

„az Waras hazatul Katay Ferencnek Benke Pal altal attunk egi par Karmasin Czizmat 
f 2 dn 35.”, Dus Mattias altal Kataÿ Ferencznek kűltűnk Ket Cziko Lowakat a’ Mel-
lyeknek wettsegek wolt 24 Taller […] Buda Lőrinczőt es Balta Matet hogi Katay Fe-
renczhez kűltűk wittenek egi Par kapczastul, egi Taller Az Waras hazatul Katay Fe-
rencnek Benke Pal altal attunk egi par Karmasin Czizmat f 2 dn 35.”60  

 

A Kátay földesúri birtok 1663-ban a báró Keglevich család kezére került, s 

természetesen a város neki juttatta tovább a városházáért esedékes ajándékokat.  

Nagykőrös egyik földesura Diósgyőrben élt, ahol kőrösi jobbágyai is felke-

resték:  
 
„Pahy Lukaczot es Őr Palt hogi Diós Giőrben a’ Főldes Urahoz, es Torna Wara-
ban Katay Ferenczhez kűltűk, wittenek Ayandekba Negi Par Papuczot Kapczastul f 
6 dn. Magukra walo kőltsegűk wolt f 1 dn 80”  
 

– tudjuk meg 1647-ben. Torna vára a Kátay família ősi fészke volt.61 

A Rákóczi-família is jelen van Kecskemét és Nagykőrös életében. A földesúri 

hatalommal hozható összefüggésbe, hogy az erdélyi fejedelem követeléseinek is 

eleget tettek. 1645-ben arról van tudomásunk, hogy  
 
„az Erdelÿ Fejedelem Rakoczÿ Giörgi Agiuÿ wontatni, az tűlűnk kert harmincz 
őkrőkert Erdős Andras altal es Őr Pall altal fizetűnk Fejedelem Urunknakf 382 dn 40. 
Ugian akkor Onadÿ Pap Janosnak az Lowa faradsagaert egi Papuczot Kapczastul f 6 

 
58  Iványosi-Szabó 1988: 92–93; Iványosi-Szabó 1991.  
59  PML NkV SZK 1645/46. 174.   
60  PML NkV SZK 1647/48. 186. 
61  PML NkV SZK 1647/48. 185. 
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dn 50. Ugian akkor 3rom warosul az mellÿ Szőnyeget Kis Andrasnak ígertűnk 
esett Mÿreank akkor f 5 dn. Akkorÿ kőltsege Őr Palnak magara wolt f 1 dn 40.”62  
 

A földesúri fennhatóságot az is bizonyítja, hogy vitás ügyekben a földesúri 

bíróság ítélkezett, ezért Nagykőrösről a távoli földesúri központba kellett utazni, 

mint történt 1647-ben: „Adam Istvant hogi Patak Waraba kűltűk a’ Praefec-

tushoz Halwagone welűnk walo tőrwenkezese wegett, kűltűnk a’ Fejedelem 

Tiztartojanak Onadba’ egi Karmasin kapczat dn 75. Magara walo kőltsege wolt 

f 1 dn 50” – tudósít a kőrösi számadáskönyv. Ugyanebben az esztendőben a 

Rákóczi földesúri família is kapott ajándékot: „Olah Mihaly es Czapo Lőrincz 

Urajmek altal az Erdelly Fejedelemnek Rakoczi Giőrgi Urunknak kűltűnk egi 

szőnieget f 26 dn. Ugian akkor egi Par Czizmat f 7 dn 20. Kőltsegűk magukra ű 

kegielmekk wolt, f 1 dn 65.”  

A kőrösi tanács elöljárói és megbízottjai – akárcsak a másik két városból – 

rendszeresen megfordultak Pest vármegye felső-magyarországi központjaiban, 

így Füleken. Megfizették a városra kivetett adókat, de ajándékokat is vittek ma-

gukkal, a nádorispán (aki nemcsak a jász és kun kerületek legfőbb méltósága, de 

egyben Pest vármegye legrangosabb vezetője, főispánja is volt) is kapott belőle, 

„ugian akkor Wesselenÿ Ferencznek kűltűnk Egi Par Karmasin Czizmat f 2 dn 

35. Kőltseg Dus Mattiasnak wolt f 3 dn” – könyvelte el a kiadást a kőrösi 

számadó 1647-ben. 

A vármegye behajtotta a földesúri járandóságokat is, mint az kiderül 1647-

ben. Füleken járva a kőrösi küldöttség, „ugian akkor Főldes Urak Taxajara 

fizetőt ű kegielmők f 48 dn Költségük magukra wolt f dn 35” – regisztrálták a 

kiadásokat.63  

Az iskola telke a templom mellett a Mokcsai család birtokát képezte. Érdekes-

ségként említjük meg, hogy 1672-ben adományt tett a földbirtokos família annak 

bővítésére:  
 

„Az Ne’me’s és Vitezlő Mokcsai Família In’-hez való buzgo indulattyábol őrok 
ajande’kon Reve’rsalis alat adta az Kőrősi Scholahoz azon darab Fundust az mőly 
Delről vagyon az Schola mellet’, talitame’n sub conditone míg’ az Reformatusokk 
kezenél marad ezen Schola, kit In’ tartson meg is mindőrókke’, mőly nagy Jó 
akarattyart ezen Dicsosseges Familiak’ maradgyon In’ alda’sa mindenben. Ame’n.”64 

 

A Három Város mindegyike „kifelé” valójában jobbágyhelység volt, de „befe-

lé” azonban a mezővárosi tanács, mint a földesurak képviselője, reprezentánsa 

viselkedett, földesúri jogokat gyakorolt, ő testesítette meg a földesúri hatalmat.  

 
62  PML NkV SZK 1645/46. 173. 
63  PML NkV SZK 1647/48. 185–188. 
64  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. Anno Dni 1672 in Mens Septemberi. 



 

92 

E tény nagymértékben elősegítette a mezővárosi autonómia megerősödését. A 

mezőváros földesúri hatalmának tényére értékes adat áll rendelkezésünkre 1713-

ból. A 17. század végi háborúság jelentős népességmozgást idézett elő, számotte-

vő volt a bevándorlás Nagykőrösre – főleg iparosok. Többen a nyugalmasabb idő 

bekövetkezésével továbbálltak:  
 

„Minthogy Német István haza Fia le’ve’n a Várasbol lakozásra ve’gke’ppen más 
he’lyse’gbe’n e’l me’nt, es viszontagsagokkal az haza valo jővete’lre hittel kőte’le’zte’ 
magát, melly szánde’kát hit sze’ge’se’ve’l me’g változtatván, mondotta viszont hogy 
soha is Kőrős Várassában lakozásra nem jőn, azért az bets[ületes] Váras Főldes Uri 
jussat me’g tartván /:minthogy szőkőtt Jobbagynak semmije it nincsen:/ itt 
Kőrős Várassában le’vő házát és hozzája tartozo Pinczejevel e’dgyűtt adta Gál János-
nak…”  
 

– jegyezték fel a város jegyzőkönyvében.65 

A Három Város nemcsak földesurainak, de a vármegyének is képviselője volt, 

a magisztrátusoknak a vármegyei hatóságot is képviselniük kellett, amit bizonyít a 

„három város bíróságának” működése. A biztonság is megkövetelte az ún. „pa-

rasztvármegyék” kialakulását. Szakály Ferenc létrejöttüket „önszükséglettel” ma-

gyarázza, az egymásrautaltsággal. Rendszerint falvak alkották a „parasztvárme-

gyét”, amelynek élén hadnagyok álltak. Engedelmességgel tartoztak neki a falvak 

bírái s népe. A vármegye érdekeit képviselte, hatalmát testesítette meg, előretolt 

„állásként”.66 Természetesen a Három Város mint „parasztvármegye” eltér a fal-

vakból állóktól. Legfőbb hatalmi tekintély volt a mezőváros főbírája, akit a vár-

megye kért számon, s ha kellett, fel is rendelte Fülekre. A mezőváros hivatalos 

emberei, a hadnagyok, tizedesek az ő irányítása alá tartoztak. Ezt meg is fogal-

mazták, például a Nagykőrösről, a 17. század második feléből fennmaradt had-

nagy esküszövegében („Formula Ductorum”): a hadnagy köteles a főbírónak, il-

letve a magisztrátusnak engedelmeskedni.67  

 
65  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 1713. október 8. 156.  
66  Szakály 1979. 
67  „Hogy az te Hadnagyi Tisztedben igazan serenyen es jó lelki ismerettel tehetseged szerent el 

jársz Biraidk s tanatsidk minden Varasod es Ecclesiad meg maradasára valo dolgokban enge-
delmeskedel, őket meg becsűllőd s szavokat fogadod, ha mikor kivantatik, az Varmegyevel valo 
ki menetel magad vonogatasa nelkül ki mégy, masokatis szemely valogatás nelkül ki menni 
kenszeriteszsz, mind itthon az Varosban mind kívűl az Várason, az Ecclesia tisztasagara 
vigyász, ha valaholott hallasz czegeres vetkekben előket, lopokat, gyilkosokat paraznakat, In. Sz. 
neve karomlokat, Al Korcsman arulokat (:dohány Szívókat:) azokat el nem halgatod, hanem 
Szemelly valasztás nélkűl elő mondod sőt az neked engedtettt hatalom Szerént érdemek 
Szerént, megis bűnteted. Senkinek Személlyét, Atyafiságát, Baratsagát Szomszedsagat nem né-
zed hanem tiszted s hivatalod Szerént azokk bűntetesekeben eljarsz, mind ezekre magadat az 
mint az emberi gyarlosag engedi jó lelki ismerettel kőtelezed In’ teged ugy segellyen.” PML 
NkV Tan. Jkv. 1636–1618.  
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A mezővárosi tanács tehát részben „földesúr”, illetve azok képviselője, s bir-

tokügyekben, igazgatási és büntetőeljárásokban joghatóság is volt, másrészt vár-

megyei hatalom is. Abban az értelemben, hogy érvényesítette a hódoltsági terü-

letről kiszorult vármegye hatalmát. 

A mezővárosok önkormányzatának erősödését nagymértékben segítette elő 

az egyház, a vallási ideológia. A török hódítást követő zavaros politikai helyzet-

ben rohamosan meggyökeresedhetett és terjedhetett vidékünkön is a kálviniz-

mus. Azok a tanok, amelyeket például a németalföldi polgárság választott eszmé-

jének a 16. század elején.68 Az 1540-es évek végére, hogy meghonosodhatott itt, a 

földesúri függőség lazaságában, a kötetlenebb gazdasági viszonyok által megte-

remtett polgáriasodásban kell okát keresnünk, s abban is, hogy a török hatalom 

nem akadályozta a vallásgyakorlást. A kálvini tanok terjesztésében nagy szerepet 

játszott Szegedi Kis István, aki Cegléden prédikátoroskodott az 1540-es évek vé-

gén, valamint Kálmáncsehi Sánta Márton.69 

A három város közül Kecskeméten őrizhette meg hatalmát a katolikus egy-

ház. Salamon Ferenc állapítja meg, hogy a törökök elől csupán a birtokos papság, 

rendek menekültek el (pl. Cegléd esetében a klarissza apácarend), de a nincstelen 

szerzeteket megtűrték.70 Ezek között találjuk meg a kecskeméti kolduló Ferenc-

rendi atyákat, akik Jászberényben, Szegeden, Baján is megmaradhattak. E mező-

városban mindenkor jó viszony jellemezte a két vallási felekezet kapcsolatát: ha a 

törökök veszélyeztették a katolikusokat, a reformátusok siettek segítségükre, és 

viszont, amikor az ellenreformáció réme feltűnt, a ferencesek nyújtottak segítő 

kezet.71 Nagykőrösön is békesség honolt a két felekezet között, a 17. század kö-

zepéig közösen használták a templomot is. Az 1660-as években szűnt meg a jó 

viszony. Balla Gergely krónikájában említi, hogy a katolikusok döglött kutyát tet-

tek a reformátusok úrasztalára, s a hallatlan sértés miatt (ti. a reformátusok ebhi-

tűek) kiűzték őket a városból, papjukkal együtt.72 .Tény az is, hogy a 18. század-

ban is súlyos vétségnek számított az, ha valaki „ebhitű”, „ebanyájú” szavakkal ká-

romkodott.73 

A református ideológia, egyszerű életmód, biblikusság nagyon megfelelt az 

önkormányzatra berendezkedett mezővárosok eszméjének. Ez hangsúlyozottan 

megnyilatkozik Cegléd és Nagykőrös esetében, mint a „cívis”, parasztpolgár-

jelleg kifejezője. Nagykőrösön a 19. század közepéig, Cegléden pedig a 18. század 

közepéig a városi egyháztanács (konzisztórium) egy testületet alkotott. Balla Ger-

 
68  Benda 1976. 
69  Novák 1980; Kathona 1974. 
70  Salamon 1885: 311. 
71  Hornyik 1927: 80–89. 
72  Balla 1856. 
73  Novák 1983: 17. 
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gely arról tudósít, hogy először az egyház ügyeit végezték el, majd „átalakulva” 

magisztrátussá, a városi ügyek intézésére kerítettek sort.74 Kecskeméten a két ha-

tóság különvált egymástól: a két felekezet feles arányban foglalt helyet a tanács-

ban, csupán érdekképviseletet testesítettek meg vallási tekintetben.75  

A 16. században erősödött meg a tanácsi szervezet a Három Városban. A 16– 

17. században, s később is természetesen, a legvagyonosabb, illetve legtekintélye-

sebb bölcs gazdák kerülhettek a tanácsba. Ennek élére választották a főbírót, 

minden esztendőben Szent György napján (a 18. század második felétől, 1757-től 

Szent Mihály napján). Rendszerint ő választotta maga mellé a második vagy 

számadó bírát. Kecskeméten a tanácsi szervezetre vonatkozóan már a 16. század 

végén fejlett munkamegosztás létezett: vásárbírót, székbírót is megválasztottak (a 

17. század végétől pedig borbírót is). Nótáriust is a 17. század végétől alkalmaz-

tak Kecskeméten.76  

A másik két városban hasonló volt a helyzet, azonban a magisztrátusra vonat-

kozóan csak Nagykőrösön, az 1626-tól fennmaradt dokumentumok szolgálnak 

bizonyságul (Cegléd dokumentumai elvesztek). A főbírót, második bírót (aki a 

számadásért volt felelős) évente választották meg – akiknek el kellett számolniuk 

a város pénzével is77 –, hasonlóan a többi fontos tisztségviselőkhöz, mint a deá-

kok, akik írnoki feladatot láttak el (a 17. század második felében már egyértelmű-

en nótáriusnak nevezik78), a mészárszékért felelős székbírákat,79 a törököknek be-

 
74  Balla 1856. 
75  B. Mikes 1979: 24. 
76  Vö. B. Mikes 1979: 17–50. 
77  „Anno 1679 5. Máii. Tavalyi Birák Uraink Szemere Pál és Berkes Gergely (jelen lévén, Beretvás 

István, SághiJános, Frutus Márton, és Sánta Balás Uraink) attanak kezünkbe Jo pinzül Nro’ 
1480 Tall ./. Tizen negyszáz Nyolczvan Tallért Garast Timont Polturát f 20. Rosz Aranyat 1. 
Rosz Zalatát 3. Rosz Oroszlanost 1. Hianos Tallert 4 Item dn 64 Oszporat dn 30.” PML NkV 
SZK 1679/80. 181.  

78  A deák bére 1636-ban: „Az Deak Szolgalattyanak jutalma f 16 dn. Egi Karasia domani, egi 
karasia Nadragh 5.Fertal búza: 1 süvegh 1 soo.” PML NkV SZK 1636/37–8.  

 A deákkal kapcsolatban lásd: 1678-ban „Notarius T. Mihály Deak az hozot el egy Aszszontul 
Interesre nro’ 80 Tall. Anno 1678. die 6 8br Tiszt. Sárándi Uramtul Kertünk fel 39 Tall. 24. 9br 
Sárándi Dani-ől Ura’nak a’ Váras Kis házában megh fizettűnk eppen”. Ebben a hivatali eszten-
dőben is  Kőrösi Mihály és Tergenyei Mihály volt a nótárius, akik egyenként 36 forint fizetést 
kaptak a várostól. PML NkV SZ 1678/79. 17, 170.  

79  „Tavali Szék Biránk Sánta P István es Safár János attanak elsőben 8 Aranyat 8 Tall. Item 2 rosz 
Tal.” PML NkV SZK 1678/79. 169. „23 9br Vargha Mihált az Pasztormákkal fel Kűldvén 
attunk kőlczegere dn 90. Tot Gergelytűl vettűnk Kett Pasztormánt 9. Tall. Roka Nagy Jánostul 
egy Pasztormánt 4/II Tall. NB Szek Birank attanak a Vagho kőzzűl Nro 14. Megh attuk az 
arrat Ketteinek ugymint Jaro Miklostul 1. Tehenet 3/II Tal dn 60. Czuczor Andrástul 1. 3/II 
Tal Vajkotul edgyet 3 Tal.” PML NkV SZK 1678/9. 179. „Anno 1679. 27 Julii Tavali Szek 
Biraink Vargha Mihály és Szappanos Joseph attanak 1. Nro 100. Aranyat In & pro 216 Tall 2. 
Adot Vargha Mihaly Nro 41. Aranyat.” PML NkV SZK 1679/80. 182.  
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szolgáltatandó nagy mennyiségű fáért és szénáért felelős fabírákat,80 szénabírá-

kat,81 vásárbírákat,82 a borbírákat – a lelkészhez, a tanítóhoz,83 egyéb városi al-

kalmazottakhoz hasonlóan, mint szakácsok, juhászok, csaplár – a város fizette, 

adófizetés nem terhelte őket. A 18. században kancellista, árvák atyja tisztség is 

megtalálható a városi tanácsban. 

A tanácsot, magisztrátust a főbíró irányította, s tagjai voltak az esküdtek, sze-

nátorok. Ők a legtekintélyesebb vagyonos gazdák közül kerültek ki. Példaként 

említjük a kőrösi tanácsot, amelynek tagjai 1702-ben Sepsei István főbíró, Tót 

Pál második bíró, a nótárius Jenei István, az esküdtek között volt Bozo Pál, Buda 

Péter, Csete Gergely, Dobos Pál, Dus János, Erdős János, Fruttus István, Hege-

dűs István, Karay Ferenc, Pap József, Pálfi Mihály, Sánta Ferenc, Seres Márton, 

Szabó János, Szűcs Mihály, Torsa Albert, Varga János.84 

Az esküdtek pontos létszámát nem ismerjük (pl. Nagykőrösön az említette-

ken kívül 1706-ban ismeretes Hadas Mihály, Siros Mihály, Kovács József, Török 

János, Szalay András, Iso Gergely, Farkas János, Berkes István neve is), de tud-

juk, hogy kihalásos rendszer volt érvényben, tehát csak elhalálozás vagy különös 

vétség esetén, kizárással cserélődtek a tanács tagjai. A magisztrátus létszáma a ko-

rai időszakban 12 fő lehetett, de a 17. század végén már a dupláját érte el, 24 fő 

körül alakult a létszáma. Ez volt a belső tanács, amelynek munkáját segítette a 

„külső tanács”, amely hatvan főből állott (ezért nevezték például Cegléden „hat-

vanas tanácsnak” is).85 Kecskeméten 1693-ból ismeretes „az böcsületes tanácsbeli 

 
80  A kőrösi lakosok a császár-, fejadó mellett ágypénzt fizettek a töröknek, de szedtek tőlük fa-

pénzt is, valamint kaszálásért kellett fizetniük. A tetemes szénamennyiséget (akárcsak a fát) 
részben természetben, részben pedig vásárlással tudták előteremteni, ezért gyakran pénzt köl-
csönöztek ahhoz Budán a zsidó kereskedőktől. Például „anno 1680 29 Apr Torsa Albert Fa 
Biránk Márton Sido nal vettunk fel 57 Tall. Garassaval”. PML NkV SZK 1679/80. 180. „29 
May Torsa Albert Fa biránk Nazur szamára 50 Szekér Fajért, és az Két Szubasa’k számára valo 
6. Szekér Fajért fizetet Lepérül f 73. f 220 dn 84.” 185.  

81  „25. Juny Vargha Mihály Szína Biránknak Egy Holnapi Kőrczigre attunk 4 Lepert ./. f 1 dn 20” 
(1 leper ═ 30 dénár). PML NkV SZK 1679/80. 186.  

82  Az eskü szövege a 17. század második feléből: „Hogy az te Vasar biroi tisztedben, serényen, 
igazan, es jo lelki ismerettel el jársz, Biráidk, Tanacsidk minden igassaggal meg edgyező dolog-
ban engedelmeskedel szoksz meg becsüllőd szavokat fogadod, Varasodnák, kezeden forgo java-
it nem tekozlod, hanem inkab takargatod semmi uton modon csak legh kisebb reszét is magad 
hasznara nem forditod, az vásárbeli jővedelmet, nem tőbbet hanem csak harmad részét magad-
nál meg tartod, két részét biraid kezekben szolgáltatod, egy szoval minden javacskat az Varosk 
az mennyire tűlled lehet oltalmazod, takargatod, mindezekre magadat jó lelki ismerettel 
kotelezed In’ teged ugy segellyen.” PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  

83  „Regestrum Renovatum hoc, renovatum Temporibg[us] Domini Joanni Oláh Judicis Primar’ 
Oppiduli Kőrös & Dni Francisci Karaj Judex Secundarei. Salarium Reverendissimi ac Doc’tiss’i 
Viri Dni Andrae Pákhi Ministri Ecclesi fn 100 Egyebekkel fn 140 dn 20. Vaj Mihaly Rectoris 
Scholae Kőrösiensis fn 100. fn 103 dn 60.” PML NkV SZK 1678/79. 15–16.  

84  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  
85  Novák 1982a: 137. 
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uraiméknak nevek”: Sárközi Boldizsár, Sárközi Pál, Sziládi Mihály, Szűcs István, 

Szűcs Péter, Kari András, Szabó Bálint, Szabó István, Szabó Márton, Szabó Má-

té, Demeter Márton, Kerekes István, Sándor Gergely, Király István, Tóth Mi-

hály, Czirkátor Márton, Máté Kovács, Kovács Gergely, P. Szűcs István, Kaszap 

János, Mészáros János, Könyves András, Tallas Péter, Kallai László, Csaba Má-

tyás, Vargha István, Csete János, Magó Mihály, Nagy Ferenc, Nagy István, Nagy 

János, Deák Pál, Hajagos János, Deák Mihály, Szentkirályi Pál, Olah István, 

Albert Péter, Csertő János, Czimbalmos László, Körös Mihály, Dekán György, 

Bede János, Bede Lukács, Marko András, Benkő Mátyás, Berkes István, Csorba 

István, Kis István, Szabó Keresztes, Korbacz János, Balog István, Szivos János, 

Peter János.86 

A városi tanács tagjai sem kerülhették el a felelősségre vonást, ha vétket kö-

vettek el. Érdekességként említjük Csapó Lőrinc esetét Nagykőrösön, amelyet 

Oláh Mihály főbíró terjesztett 1639. január 17-én a Három Város törvényszéke 

elé:  
 

„Az el mult fölső napokba’, talalta nekj egÿ Legenj mondanj, Lőrincz Uram hova 
teved amaz Leant, .s. mond nekÿ miczoda Leant, az Legent rutul szitta .s. kergette az 
Warason szellel, azomba ide az Waras hazahoz jőven, arra kert bennűnket hogÿ azt a 
Legent meg fogiuk, de sohul nem mutathatta ne’kiők. Minek utanna megh nem 
mutatvan az Legent megis ide az Waros Hazara jőven rutul szitkozodott; Akkor azt 
mondottuk nekje’ mőnj haza, awagi eregÿ az Hazban Fekűlle, avagÿ mőnj az 
pinczeben igall, Ez intesseket semikepen ne’ fogatta Czapo Lőrincz, hane’ rutul 
szidalmazot mind magamat, Biro Tarsamat Tizedessimet. Az szőrent hitőtlenek 
wadtok, hamissak wadtok, nem igaza’ Eskűttetek megh Eb Aniaju hitőtlen poganj 
Bestie Kurwa Fiaÿ, megh dűhőt Aniaju lelek bestie kurwa fiak, bizonj megh Sz: 
Giőrgÿ Napigh Uÿaba Eskűtetlek megh benneteket.”  
 

Az ügyben eljáró  
 
„harom Warosbelj Tőrwenj Szekben le űlt Tanacz Uraink azt talaltak, miwel hogÿ 
Biro UrunkTizedes Tarsait Czapo Lőrincz paranczolattiara, az legenj uta’ el kűldőtte, 
.s. nem kaphattak, hatt igÿ Birak Uraink[na]k eben semi wetkők ne’ wolt. Hol penigh 
Biraik Uraim szep szoval hazahoz kűldőttek wolna, hogÿ mőniőn, Wagi le fekűgien, 
azert az jo tetemenjert, illyen illetlen .s. hallatatlan mod Nekűl walo szidalommal szi-
dalmazta, sot Nielvevel czak ne’ fejűket wőtte Czapo Lőrincz Birak Uraimnak. Ezert 
az czelekődeiert, Miwel hogi az Waros közze Hitős Embőr wolt annak előtteÿs, mos-
ta’ penigh az Tanacznak egeike. Azert Harmas bűntetest Erdőmől Czapo Lőrincz 
Urunk I/. Vetke ez: Hogÿ Czapo Lőrincz meltatlan Warossa Eskűt Biraiat, Eskűt 
Szoga Tarsait meg szidalmazta, Őÿs azon Hitt alatt leven, .s. Tanaczbelÿ tarsa leven 
az Eskut Polgarj tarsasagba’, ez az Búntetesse: hogÿ az Tanacz kőzzűl edeigh kÿ 
szamlaltassek. Walamigh I[ste]n’t megh ne’ engesztelj, .s. az E’clessiat. 

 
86  Iványosi-Szabó 2008. I.: 863–864. 
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II/. Bűntetesse ez legiőn, hogi az felliűl írt gialazatos szokat mondotta Biraira es 
E’skűt Tarsaÿ ellen, .s. hitőkbe’ ketőlkődven.s. őket hamissaknak mondotta s. ez tőbj. 
Ezeket az egez Warosbelÿ Giűlekőzet ellen wetőt .s. ez czelekődwetivel Ine’tis meg 
bantotta. Azert Eclesiat kőwessen. III/. Hogÿ az elő wetkeket, mint Biraÿ, Tanacz 
Tarsaÿ .s. az kőzőnseges warossÿ giűlekőzet ellen czelekődte szanszandekkal, az ide-
gen Feiedekmetis szűksegess kepen megh kel engeztelnj, el maradhatatlan kepen. Az 
Harom Waros lelte Tőrweni igÿ lett Woltanak ez 3rom Warossul ez Tőrweni tetelbe’ 
jele’ Keczkemetről Czazar Petőr Halassÿ Mihalÿ; Czőgledről. Szabo Gergeli; Weg 
Mihall. Kőrősrűl Feő Biro Olah Mihal. Istva’ Kovacz, Tallas Pall, Katona Benedek, 
Hatvanj Janos, Adam Gergelj, Bene Bertah,, Darin Gergelj, Tallas Janos, Czőker 
Matias, Fekete Andr’, Bodisar Marto’, Nagÿ, Keleme’ Balas.”87  

 

A Három Város bíróságának törvénykezése két fontos dologra utal. Egyrészt is-

meretessé válik a nagykőrösi tanács létszáma, amely 15 fő lehetett ebben az idő-

ben, másrészt az, hogy a tanács mellett már létezett egy másik testületféle is. Csa-

pó Lőrinc is eleinte „hitős Embőr”, tehát a város ügyeiben illetékes eskütevő 

személy – mondhatni külső tanácstag – volt, majd a „tanacznak egike”, tanácstag, 

szenátor lett. Erre vagyoni állapota is jogosította. A legnagyobb adófizetők közé 

tartozott: például 1630-ban, 59/1 marhaszámmal rendelkezett és 3 forint 25 dé-

nárt fizetett, annyit, mint a legnagyobb állatvagyonú Borbély Péter, aki 185 mar-

haszámmal rendelkezett. Hogy maradhatott-e Csapó Lőrinc a tanácsban, nem 

ismeretes, de vagyona gyarapodott. 1651-ben szintén a legnagyobb adózók kö-

zött található 6 forint császár- és 6 forint fejadóval, valamint 110 marhaszám 

utáni adóval (ebben az évben a legtöbbet fizetők közé tartozó Farkas István ren-

delkezett a legtöbb, 250 marhaszámmal).88 

A mezővárosok lakóterületét járásokra, tizedekre osztották fel, melyek száma 

változó volt egyes időszakokban. A rendfenntartást biztosító hadnagyok, tizede-

sek kötelességét a városi tanács határozta meg a 17. században,89 a 18. században 

már statútumokban rögzítették a szervezeti formát, s a rendfenntartók kötelessé-

geit.90 Kecskeméten, Nagykőrösön, Cegléden négy járást alakítottak ki, s egy-egy 

 
87  PML NkV Tan. Jkv. 1639–1718. 24/2.  
88  PML NkV SZK 1630/31.; 1650/51. Regestrum Renovatum. 
89  A Nagykőrösön fennmaradt tizedesi eskü szövege: „Hogy az te Ucza tizedessi tisztedben 

sereneny, igazan es jó lelki ismerettel el jársz Biráidk s Tanacsidk minden jó dolgokban enge-
delmeskedel. ha mit Becs Varos tizedesse altal vagy maga szemellyeben Parancsol akarminemű 
nyomorusagban elő  állanak, mikoron az Szekér es ökör vetés kivántatik annak sorjában igazán 
jártatod, azon kivűl ha hallasz kivaltkeppen az tizededben tzegeres vetkű embereket,s 
Személlyeket, azokat lelked ellen nem halgatod, sőt minduntalan az tizedeben All Korcsmatevő 
házakat el jarod meg visgalod, In’ Karomlasokat, Ezen Karomlokat Paraznakat gyilkosokat do-
hányosokat ha hallasz azokat elő mondod mindezekre [tartod] magadat. In’ teged ugy 
segellyen.” PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. A mezővárosi hivatalnokok, alkalmazottak eskü-
szövegéhez lásd Iványosi-Szabó 1985: 117–121. 

90  Novák 1979, 1982a. 
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járás a kisbíró fennhatósága alá tartozott. A járások tizedekre tagolódtak, amelyek 

száma igen változó. A 18. század elején – az 1720-as összeírás szerint – még nem 

tizedenként regisztrálták a lakosokat. Az 1769-es úrbéri összeírás már négy tized-

ben tünteti fel a lakosságot. A népességgyarapodásnak tulajdoníthatóan, az 1840-

es években már öt tized létezett Cegléd mezővárosában. Kecskeméten 1689-ben 

húsz, 1700-ban tizennyolc volt, 1774-ben nyolc, 1845-ben tíz.91 Nagykőrösön a 

17. század végi adóösszeírások adnak erre vonatkozóan tájékoztatást. A Buda fel-

szabadulását követő létbizonytalanság, a falvak pusztulása nagyarányú népesség-

mozgást idézett elő. Nagykőrösre jelentős bevándorlás történt a közeli-távoli 

helységekből. Ennek is tulajdonítható – mint Kecskeméten –, a nagyobb népes-

ség miatt 1687-ben 16 tized volt a városban. Két év múlva már négy járásra, s já-

rásonként csak 2-2 tizedre osztották a várost. Összesen 8 tized volt 1689-ben, 

ami jelzi, hogy a népességszám csökkent, minden bizonnyal a ki-, illetve vissza-

vándorlásnak tulajdoníthatóan. A nyugalmasabb időszakban megindult a kiván-

dorlás a mezővárosból.92 

A tanácsba választott gazdák esküjük szerint nem az egyéni érdekeiket képvi-

selték, hanem a közösségét: tehát az egyéni és közös érdek azonos volt, s ebben 

rejlik a 16–17 de a 18. századi mezőváros autonómiájának lényege. A commu-

nitas biztonságának növelése volt a legfőbb törekvés, az anyagi teherbíró képes-

ség erősítése, hogy teljesíteni tudják a súlyos adókat (mind magyar, mind török 

részre), s emellett gyarapítsák az egyéni vagyont, amely záloga az egész közösség 

boldogulásának. 

A földesurak képviselőjeként a magisztrátus testületi földesúri szerepkört töl-

tött be. A város jövedelmét gyarapította a vásártartásból, mészárszékből stb. ere-

dő jövedelem, az italmérés, a „korcsmáltatás” haszna, amelyek mint királyi ha-

szonvételek a földesurak javadalmai közé tartoztak. A tanács döntött birtokado-

mányozási ügyekben is. A törökök, de a magyar földesurak sem gördítettek aka-

dályt a bevándorlás elé a 16–17. században. Például hiába követelte a kécskei 

szpáhi 1615-ben, hogy a még 1599-ben Kőrösre futott jobbágyai térjenek vissza 

lakhelyükre, I. Ahmed szultán nem engedélyezte azt, kijelentve, hogy mivel Kő-

rösön fizetik adójukat, maradjanak ott továbbra is.93 Csupán a 17. század máso-

dik felében, az 1660-as évektől – mikor Nagyvárad, Érsekújvár elesett – történ-

hetett meg, hogy Kecskemétről visszaköltöztették szülőhelyükre a baranyai és 

somogyi jobbágyokat.94 A magyar földesurak is jó néven vették, ha gyarapodott a 

lakosság száma. A Forgách família például 1663-ban azt is rögzítette urbáriumá-

 
91  BKML KkV Statuta Oppidi 1756 (1773); „Szabados Ketskemét Várossa Rendszabásai de Anno 

1824.” 
92  PML NkV SZK 1687/88.; 1689/90. Regestrum Renovatum. 
93  Szilády–Szilágyi 1863. II.: 38–39. 
94  Iványosi-Szabó 1978. 
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ban, hogy a „városnak szabad pástyán és földén más idegen helyrül” bárki szaba-

don letelepedhet Nagykőrösön.95 

A 16–17. században bevándorló idegenek kedvező helyzetbe kerültek a me-

zővárosi tanács jóvoltából. A központban házhelyet, a határ területén pedig szán-

tóföldet, kaszálórétet, sőt erdőt is kaptak. Kecskeméten a Városföldön, Nagykőrö-

sön a Feketén, Eseden, Korhányban, Barátsziloson, Cegléden pedig a határ északi 

dombos területén osztották ki a szántókat, melyeket „mezei kertnek” neveztek. 

Az adományozottak nem örök tulajdonként birtokolták a kapott földet, csupán 

ideiglenesen. Ha a tanács úgy ítélte meg a helyzetet, hogy másnak nagyobb szük-

sége volna rá, el is vehették vagy megosztották. A kőrösi magisztrátus például 

1632-ben ilyen döntést hozott:  
 

„Farkas Lukátsnak attuk az Korhanion, az Varos szabad földéből egy Darab földet 
[…] öt napi szántást”; „György Palnak attuk az Ludas Ton az Varos Mellett valo 
Rétyét, melljet most bir Hetési Miklós, ennek előtte Keserű István bírta…”; „Pete Já-
nosnak attuk az Budai Út felőn Pesti Ferencz erdejét Csacski Varga Mihálynak attuk, 
az Nagy Erdőn, az mely’ Erdőt Szent Györgyi Mathé bírta…”96  
 

Buda Péter és Varga János bíróságában, 1695. április 20-án  
 
„betsületes Birák Juratus Assessor Uraink előt instalvan Farkas Mihály az Varas főlde 
egy (kétfogas Főldből allo) Ke’rt helyetske’ veget, Kertecskenek szomszedi avagy ha-
tári Kertek ezek, Fruttus Istvane’ Szűcs Mihalye’ Somodi Istvane’, ezen dolog veget a 
Becsűletes Tancs az instatiat me’g halgatván, engedte neki, ugy hogy usualhassa míg 
modgya lészen az usualasal, az utan ismet mint őrőkős Varas főldi fog szallani az 
Varasra, nem advan hatalmot arra hogy másk pénzert avgya egyeb akarmi ne-
vel nevezendő jószágert el adhassa.”97  
 

Kecskeméten is hasonló volt a helyzet. Például  
 
„1685. die 9. Julii. Dopsza Ferenc kertét kérte meg Szél Márton, az adófelvetésen neki 
conferaltatott. 15. Julii. 1686. Sántha Szabó Gergely kertét kérte meg Szarka Mihály. 
A becsületes tanácstúl neki conferaltatott. Anno 1686. 8-va Augusti. Lakatos Mojses 
kérte meg Kadás András kertit, melyet Takács Gergely bírt életében. A becsületes ta-
nács által neki conferaltatott”  
 

– született meg a tanácsi határozat.98 A birtokviszonyok ilyen körülmények kö-

zött rendkívül rugalmasan alakulhattak, a népesség migrációja nem hatott hátrá-

nyosan a gazdasági élet virágzására, sőt előmozdította azt. 

 
95  Novák 1978a: 21. 
96  PML NkV Számadás Könyvek (SZK) 1645. 1.; SZK 1636. 225.; SZK 1681–1682. 286. 
97  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 
98  Iványosi-Szabó 2008. II.: 678. 
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A Három Városnak létszükséglete volt a határ területének bővítése a puszták 

megszerzése révén, s e téren két város jeleskedett. Kecskemét és Nagykőrös sor-

ra birtokba vette a tizenöt éves háború idején elpusztult falvak területét. Nem-

csak a török, de a magyar tulajdonosnak is fizetniük kellett az évente esedékes 

bérleti díjat, zálogösszeget. Kecskemét például 1627-ben Örkényt, Pákát, Matkót 

és Tatárszentgyörgyöt bérelte a töröktől (Matkó haszonbére egy sárga csizma volt). 

Páka kun pusztáért a Kassán élő Péter Balázsnak fizettek bérleti díjat. Az 1640-es 

években Eszterházy Miklós nádor Pál öccsét nevezték ki a jászkunok kapitányá-

vá, s ő adta bérbe Kecskemét városának Csengele, Szent László, Móricgát, Szank, 

Majsa és Bene pusztákat. Ezek többsége a 18. század közepi redempcióig a kecs-

kemétiek használatában maradhattak (pl. 1683-ban 17 kun pusztát béreltek, 

1702-ben pedig 23-at).99 A kun puszták mellett Borbásszállás nagyobb részét, 

Szentkirály, Szentlőrinc, Vacs, Tatárszentgyörgy, Felső-Ágasegyháza, Újfalu, Monostor, Bu-

gac és Szer tartozott Kecskemét birtokához. A mezőváros meg is szerezte Puszta-

szer-pusztát az 1640-es években, de a 18. század eleji birtokigazolás során elveszí-

tették, mert de jure jobbágy község nem lehetett földbirtok tulajdonosa, csak a 

nemesség.100 

Nagykőrös is igyekezett minél több pusztához jutni. A 17. század elejétől a 

kőrösiek birtokolták Kara, Kocsér, Lajos, Mizse, Törtel kun pusztákat,101 valamint 

Pakonyt, Csévet, Inárcsot, Kakucsot, Hartyánt, Pótharasztot, Vatyát, a Tisza vidékén Al-

párt, Újfalut, Gyóját. A 17. század végén Mikebudát (igaz rövid időre), Nyársapátot, 

valamint a környékbeli ideiglenesen elnéptelenedett falvak határait (Irsa, Abony, 

Várkony, Vezseny, Tószeg). Pótharaszt-pusztát örökösen megvásárolták Battik Pé-

tertől és Koromzay Jánostól 1641/42-ben, de akárcsak Kecskeméttől Szert, a királyi 

fiskus tőlük is elvette a birtokot, csupán csellel tudták megtartani továbbra is.102  

A bérbe vett pusztákat rendszerint további bérletként („szubarenda”) osztotta 

ki a magisztrátus a lakosok között, akik ott legeltethették méneseiket, göböly-

marháikat, juhfalkáikat, s mezei kerteket létesíthettek. A kőrösi tanács például 

1632-ben úgy határozott, hogy „Fruttus Dömötörnek attuk Layoson Nagy Bálint 

Kertyét”; Karán pedig 25 kőrösi gazda bérelt földet, s tartott „niaralot” 1643-

ban.103  

A birtokügyek mellett a vagyonvédelem, a közerkölcsök, közbiztonság óvása 

is a tanács feladatai közé tartozott. Ha valaki letagadta tényleges jószágállománya 

nagyságát, vagy tilosban legeltetett, megbírságolta őt a tanács. A kőrösi magisztrá-

tus például 1660-ban „bírságbul való jövedelem” közt tüntette fel a számadás-

 
 99  Hornyik 1927: 54–66. 
100  Hornyik 1865. 
101  Novák 2013. 
102  Novák 1978a: 87–127. 
103  PML NkV SZK 1642, 1643, 1645, 1679. 
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könyvben: „Szabad szallasi emberek nálunk fel találtatott Lovaik valtsagara” fi-

zettek 2 forint 15 dénárt, s ugyancsak a szabadszállásiak fizettek a kőrösi földön 

befogott ökrökért 3 tallért.104 Ha nagyobb vétség történt, rablók, tolvajok nyo-

mába kellett eredni, akkor ismét összefogott a Három Város, együtt vették üldö-

zőbe. A kecskemétiek például 1660-ban 59 marhát koboztak el a tolvajoktól, s 

visszaszolgáltatták tulajdonosaiknak, négy martosi embernek, akik ennek fejében 

kötelezték magukat, fegyvert fognak, ha erre szólítja őket a kecskeméti tanács.105 

Ugyanebben az esztendőben a kőrösi hatóság is fellépett a rablók ellen: például 

„Vásárhelyi Toszos János és Nagy István Legények Katonáktul el nyert mar-

haiktul adtak kezünkbe nyolcz Tallért” – jegyezte fel a kőrösi számadó bíró.106 

A Három Városnak ügyesen kellett politizálnia, hogy elkerüljék a törökök ha-

ragját, de a vármegye szigora se sújtson le rájuk. Különösen az 1660-as évektől 

vált veszélyessé a helyzet, amikor Nagyvárad és Érsekújvár elfoglalásával megerő-

södött a törökök hatalmi pozíciója. A törökök nem nézték jó szemmel már a ma-

gyar hatóságok ellenőrző tevékenységét, és viszont, a vármegye is élénkebben fi-

gyelte a hódoltsági területek lakosságát. Ha mellőzni merészelték a magyar ható-

ság intézkedéseit, vagy csak a törökökhöz fordultak jogvitáikkal, akkor kimon-

dották rájuk a törökösség vádját, amiért súlyosan meg kellett bűnhődniük.107  

A török szokásokat is ettől kezdve üldözték. Például 1667-ben tiltották meg a 

mezővárosok tanácsának, hogy engedélyezzék a cifra, buggyos szárú nadrág, a 

salavárdi viseletét, mert az hasonló volt a török bugyogóhoz. Büntetésre számítha-

tott az is, aki „dohányt ivott” (a törökök vízipipát szívtak) vagy hosszú üstököt 

hordott.108  

A közerkölcsök oltalmazásában is szigorúan járt el a vármegye, s utasítására a 

magisztrátus. Súlyosan megbüntették a káromkodókat és a paráznákat. Pest vár-

megye vicekapitánya külön rendeletben utasította a vármegyék hadnagyait, s a 

mezővárosok tanácsait 1667-ben, hogy akit káromkodáson kapnak másodízben, 

„pálczázzák meg és ötszázat üssenek rajta minden irgalmasság kivét” – szólt a 

dörgedelem.109 A káromkodást később is szigorúan büntették. Nagykőrösön tör-

tént 1706-ban, hogy  
 

„Sáfár Peter Iste’ s az Keresztyenseg ellen eketele’nűl káromkodván meg csapattatott 
es e’zen Ke’ze Ke’reszte’vel arra obligallya magát, hogy ha tőbbe it azont el kőveti 
Be’ntkesse tetessek, s ha ugyan ússuallya kővel agyon veressek” 

 

 
104 Novák 1978. 
105  Szakály 1969. 
106  Szakály 1969. 
107  Szakály 1969. 
108  Szakály 1969: 55; vö. Hornyik 1927: 83. 
109  BKML KkV Tan. Kiv. Jkv. 1656–1676. 57–60. fol. 
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– döntött a törvényhatóság.110 

A Három Város létezését bizonyító adatok csupán a 16. század végéről állnak 

rendelkezésünkre. Mint ismeretes, a törökök kádija 1593-ig tartózkodott Kecs-

keméten, tehát a jogszolgáltatás adva volt. A szükség, kényszer szorította együtt-

működésre a Három Várost. Hornyik János szerint a közös bíróság ténykedése 

1598-tól kísérhető figyelemmel, amikor már önmagukra hagyatkozhattak csupán 

a Három Városiak.111 A közös bíróságot rendszerint hetivásárok alkalmával tar-

tották, s meghívták a tanácsba az éppen ott tartózkodó szomszédos helységbelie-

ket (a Három Városiak mellett abonyiakat, szentkirályiakat, szentlőrincieket, 

nyársapátiakat), de távolabbi helyekről (pl. Győr, Rimaszombat, Rozsnyó) érke-

zőket is. Ezért nevezték „fogott bíróságnak” („konvokátus”) a Három Város bí-

róságát.112 Mint utaltunk rá, vagyonjogi s büntetőügyekben hoztak ítéleteket, 

amelyeket magyar részről a vármegye s a budai török hatóság is szentesített. Ha-

lálos ítéletet is kimondhattak, s végre is hajthattak. Például Kecskeméten a Há-

rom Város bírósága 1659-ben ítélt egy embert halálra, mert házmegásáson kapták 

rajta: „Noha az ház meg ásásért országunk törvénye szerint megtöretvén, kerék-

be tételt érdemelne, de romlott hazánknak állapatját meg gondolván, köttessék 

fel akasztófára, vegye gonosz élete jutalmát” – döntöttek a bírák. Nagykőrösön is 

több ízben hirdettek ki halálos ítéleteket, amiket végre is hajtottak. Leghíresebb 

eset Pánczél Istvánné és Nagy Mihályné boszorkányossága 1654-ben. Ördöngös-

ség vádja miatt égették meg őket máglyán.113 

A Három Város – mint számos példa is bizonyítja – kiváltságos helyzetet él-

vezett a 16–17. században: földesúri jogokat gyakorolhatott. Rendszeres kapcso-

latot kellett tartaniuk a magyar vármegyei hatóságokkal. A mezővárosi autonómia 

Pest vármegye érdekét is szolgálta. 

Buda 1686-ban történt visszafoglalása után a Három Város még megőrizhette 

különleges helyzetét, de a Neoacquistica Commissio tevékenysége hátrányos 

helyzetbe sodorta a mezővárosokat. A földesurak birtokigazolása, érdeke ellenke-

zett a mezővárosi autonómiai érdekekkel. Igen tanulságos Nagykőrös esete. 

Keglevich Miklós – érvényesítendő hatalmát a város felett – 1681-ben már meg-

fenyegette a tanácsot:  
 

„ha tovább is csak olly respectus lészen reám ’s az én dolgajmat csak ugy viseli maga 
előtt mint eddig, valahogy tehetem szerét, bizony meg oszlatom a’ Várost határostul 

 
110  PML NkV Tan. Jkv. 11636–1718. 1706. febr. 9. 
111  Hornyik 1861: 98–99. 
112  Az 1653-ban Nagykőrösön járt ítélkezőket a város látta el: „Foghott emberek szamara hozatta’ 

Mustott dn 25.” PML NkV SZK 1653/54. 181. 
113  Vahot 1853; Benkó 1930. 
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[…] hidje el ki ki, hogy bizony akarom Kőröss Várossa puszta légyen, hogy sem engem bosszú-
sággal illessen mód nélkül valaki…”114  

 

Battik Gergely pedig 1686-ban állt elő követelődzéseivel: fizessék meg neki az 

adót a kőrösiek, mert különben „valamellyiteket kezembe akasztom, Gácsra vi-

szem magammal ’s a’ tömlöczbe rothasztom” – fenyegetőzött.115  

Hiába volt a fenyegetés, megtorlás kilátásba helyezése, a földesurak – leg-

alábbis Kecskemét és Nagykőrös esetében – nem tudták felszámolni az autonó-

miát, mezővárosi egységet. Ennek legfőbb okát maga a kőrösi tanács nevezte 

meg: a 16–17. század folyamán beköltözött idegenek, az  
 

„ujjonnan meg telepedett lakosok nem tudván a’ Földes Úri Jussok mivoltát és Státu-
sát az arra valo vigyázás nélkül ülték meg… A’ Földes Úri Birtokok misége, mennyi-
sége és helyheztetése Nagy Kőrös Várossában ki fejthetetlen zavarodásba, és ho-
mályba keveredett”  

 

– szögezték le.116 Csupán az érdekesség kedvéért is érdemes megemlíteni, hogy 

amikor Keglevich Gábor birtokkihasítási, proportionális pert indított a város el-

len 1758-ban, a különböző földesúri famíliák oly nagy igényt támasztottak, hogy 

„két kőrösi határból sem telne ki” követelésük, nyugtázta a magisztrátus.117 

Kecskemét hasonló helyzetben volt, bár legnagyobb előnyük abból származott, 

hogy a Koháry család nem kívánt Kecskeméten megtelepedni, gazdálkodni, in-

kább Bécsből, képviselőjük révén tartotta szemmel s élvezte a kecskeméti jószá-

guk jövedelmét. Így – mint korábban – nem bomlott fel a város egysége. 

Nagykőrös küzdelme autonómiájának védelmezésében elválaszthatatlan a tár-

sadalmi fejlettségtől. A nagyobb főúri családok csupán töredéket birtokoltak itt 

hatalmas jószágukból, s ennek megfelelően szívesebben hagyták árendában, zá-

logban, mint a kisebb földesúri családok, amelyek foggal-körömmel ragaszkodtak 

birtokaikhoz. A Forgách család azért kötött szerződést a várossal már 1696-ban, 

mert a zálogjószág után befolyt jövedelem inkább kellett a közelebbi birtokaik 

gyarapításához. Nagyon különösen és sajátosan alakult a család kapcsolata Nagy-

kőrössel. A Rákóczi-szabadságharc után elkobozták Forgách Simont illető javaikat, 

amelyet azonban a család megválthatott a kamarától. Ebben a kőrösi tanács sietett 

segítségükre, s kifizették helyettük a szükséges összeget, megváltották a családnak 

Nyársapát 1/4 részét. Sőt, a Rákóczi fejedelmet megillető nyársapáti negyedet is a 

Forgách família részére váltották meg. A família – s természetesen Nagykőrös vá-

ros mint zálogbirtokos – így a puszta 3/4 részének jussába került (a fennmaradó rész 

 
114  Novák 1978a: 45. 
115  Novák 1978a: 46. 
116  Novák 1978a: 191–192. 
117  Novák 1985: 53. 
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megmaradhatott az Aspremont család tulajdonában). A kőrösi magisztrátus ezen 

tettével megnehezítette azoknak a földesuraknak a helyzetét – legfőképpen 

Keglevichét –, akik befolyásukat növelni óhajtották a városban.118  

A mezővárosi autonómia védelmezésében döntő szerepet játszottak a helyben 

élő armalista kisnemesek. Az ő súlyuk a 17. század végétől növekedett meg a me-

zőváros társadalmi életében. A nemtelen (jobbágy) communitást sorra érték a csa-

pások: konfiskálták az örökös pusztákat, Essőt, Pótharasztot. Különösen az utóbbi 

puszta elvesztése érintette volna érzékenyen a várost, és ezért, nehogy idegen kézre 

jusson, a magisztrátus a város pénzén, de a helybeli kisnemesek nevében megvál-

totta a kamarától. Az armalisták – külön egyezség alapján – nem formáltak tulaj-

donjogot hozzá, az így továbbra is a mezővárosi közösség használatában maradha-

tott. Bár Tetétlen-puszta nem tartozott Nagykőröshöz, amikor a Rákóczi-részt 

konfiskálták, ugyancsak kőrösi kisnemesek vásárolták meg saját részükre. Ez ter-

mészetesen a város szempontjából is kedvező dolog volt, hiszen végül is csak 

kőrösieké lett a puszta fele (másikat bérelhettek az Aspremont famíliától), nem kel-

lett idegen birtokosokat megtűrni a város közvetlen szomszédságában.119  

A kisnemesek, még ha nem is önzetlenül, de mégis a mezőváros egységének 

védelmezésében vették ki a részüket. Míg a 17. században a tekintélyes gazdák, a 

cívisek alkották a magisztrátust, a 18. század folyamán a kisnemesek vették át he-

lyüket s szerepüket. Ezért is történhetett meg, hogy az egyéni és közös érdekek – 

esetükben is – azonossá válva, a nemesi rangjukat, a kiváltság pajzsát emelték a 

„nemtelen”, jobbágyjogú mezővárosi közösség fölé. A nemesség térhódítása 

természetesen feszültségeket szült. A cívisgazdák hatalmuk gyengülését féltették 

tőlük, s visszaéléseikre is rájöttek. Ezt felismerve Keglevich földesúr a maga javá-

ra kívánta fordítani az ellenzéki erőket. A „jó földesúr” képében mutatkozott, 

amikor a nemesek eltávolítását követelő kőrösi gazdák mellett állt ki. Szerencsére 

ez a manőver nem járt sikerrel. A vármegyei kivizsgálás alkalmával ekképpen zá-

rult az ügy 1757-ben:  
 

„A’ Kösségnek kévánsága oda tzélozna hogy a’ tanácsba lévő Nemes Személyek ab-
bul ki marasztalnának mivel mind azáltal azok eddig tapasztalt hasznos szolgá-
lattyokkal a’ Városnak nem hogy kárára, sőt inkább hasznára voltanak […] az eő 
kimaradásukbul a’ Városnak, és Kősségnek következhetetlen nagy kárát nyilvánossan 
által látná.”  

 

 
118  Novák 1978a: 56–57. 
119  Novák 1978a: 101–102. 
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A feszültség megszüntetése érdekében rendelte el a vármegye, hogy a ma-

gisztrátus felét nemesek, másik felét cívisgazdák alkossák, s hasonlóan a két cso-

portból kandidálják a főbírót.120 

A vármegye is tehát a mezővárosi egység mellett szállt síkra, nem volt kívána-

tos számára a földesúri hatalom megjelenése a városokban. 

Sajátos módon, annak ellenére, hogy nemtelen, azaz jobbágyjogú volt Nagy-

kőrös, akárcsak Kecskemét, „nemes tanács” irányította a kommunitás sorsát. Te-

hát a 16–17. században a tanács a közösség jobbágy állapota ellenére lehetett 

„nemes” (mint a földesurak reprezentánsa), a 18. században megváltozott a hely-

zet. A tanácsban mind nagyobb arányban a nemesek jutottak szóhoz, így válha-

tott „nemessé” az egész tanács, annak ellenére, hogy továbbra is jobbágyjogú ma-

radt az egész kommunitás. A 18. században Kecskemét és Nagykőrös magisztrá-

tusa következetesen „nemes tanácsnak” nevezte magát, s ezt tehette is, mert a 

vármegye is elfogadta különleges állapotukat. 

A „jobbágy” fogalom szükségszerűen más a két város, Kecskemét és Nagykő-

rös esetében, mint másutt – vagy mint látni fogjuk –, így Cegléden is. Erre vo-

natkozóan értékes adatokkal rendelkezünk. Kecskeméten például azért ült össze 

a Három Város bírósága 1662-ben, mert „néhai nemzetes kecskeméti jobbágy tár-

sunknak, úgy mint Méhes Györgynek megmaradott árvái” kívántak osztozkodni 

az örökségen.121 A „nemzetes jobbágy” tehát kiváltságos mezővárosi polgár, cí-

visgazda volt. A Kátay-örökségbe kerülő Keglevich báró, majd a 17. század vé-

gén grófi rangra emelkedő família részére továbbra szolgáltatta Nagykőrös városa 

a városháza után esedékes földesúri járandóságot. 1663-ban azt jegyezték fel, 

hogy „városunk hazajért Kiklevics Miklos Úr’ eö Ngha Jobbagyi vőttek 

raitunk 5. Tall”. Tehát a kőrösi jobbágyok úgy nyilatkoznak, mintha csak 

Keglevich földesúr közvetlen hatósága alatt lettek volna jobbágyok, ők nem. A 

kőrösiekben – valós állapotuk ellenére – nem élt a „jobbágy tudat”, amit az is alá-

támaszt, hogy ’Jobbágy’ nevű család is megtalálható Nagykőrösön.122  

A ’jobbágy’ valójában röghöz kötött állapotú egyén a 17. században is, de 

nem terhelték úrbéri viszonyok, mint amelyet a jobbágytelki viszonyok bizonyí-

tanak a 18. században. A vagyonos jobbágy – miként manumittálhatta, megne-

mesíttethette magát földesura közbenjárásával – felszabadíthatta magát más mó-

don is. Erre vonatkozóan értékes adattal rendelkezünk 1678-ból. Egy örökösödé-

si vita során derült arra fény Kecskeméten, hogy egy szökött jobbágy,  

 
120  Novák 1978a: 64. 
121  BKML KkV Végr. 1662. 
122  Az 1663. évi adóösszeírásban – más esztendőkben is – szerepel Jobbágy István, aki 2-2 forin-

tot fizetett császár- és fejadó gyanánt. Jószágállománnyal nem rendelkezett, marhaszámot nem 
tartottak nyilván nála. Mint bevándorló, feltehetően jobbágyszármazására utal a neve, aki vala-
milyen kézműiparral is foglalkozott. PML NkV SZK 1663/664. Regestrum Renovatum. 
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„Csaki Miklos Úr Érsek Urunk Jobbagya volt el vitetet volt innét, de ő kglme 
megh váltotta magát egy Jobbágyot vött maga helyet s annak 6 ökröt vasas sze-
keret advan minden készségével, azon kívül egy borjas tehenet s esztendeig valo ke-
nyeret adott azon Jobbágy és így szabadult fel azon Jobbagysag alol”.  

 

Ennek következtében Csáki Miklós megmaradhatott a mezei kertje birtoká-

ban, s a „felesége is Csaki Miklos Urunknak mivel Sutus Mihaly leanya az is vér 

as kerthez” – állapította meg a tanács.123 Nagykőrösön utalni kell – minden bi-

zonnyal a kézműves, bognár – Német István esetére, aki más helységbe költö-

zött, aki ugyan esküvel kötelezte magát a visszajövetelre, de ennek ellenére még-

sem telepedett vissza, „Kőrős Várossában lakozásra nem jőn”, ezért a városi ta-

nács a „város Földes Úri jussát me’g tartván” engedélyezte házának és pincéjének 

eladását egy nagykőrösi lakosnak 1713-ban. A tanács hangsúlyozta, „minthogy 

szőkőtt Jobbagynak semije it nicsen”, az csak arra vonatkozott, hogy házán kívül 

földje, rétje nem volt Német Istvánnak Nagykőrösön.124 

Az úrbéresek közé tartozott a zsellér, aki valójában szolga, rideg, jövevény 

ember volt, földdel is rendelkezett, házzal azonban nem. Gazdájánál lakott. Ők is 

fizettek adót. Például „Custos Andras Csanki Sellere” másfél tallért fizetett a vá-

ros kasszájába 1661-ben.125 

Az autonómia Kőrösön őrződött meg abban az állapotban, mint volt a ko-

rábbi évszázadokban. Hogy ez így lehetett, a helybeli kisnemességnek tulajdonít-

hatunk múlhatatlan érdemeket. A magisztrátusban helyet foglaló kisnemesek re-

formátusok voltak: a mezőváros autonómiájának védelmezése egy volt a protes-

táns vallási egység és hatalom, hegemónia védelmével (a katolikusok – bár a 

Keglevich család mindent megtett volna érdekében – nem jutottak hatalomhoz, 

számukra csupán a vallási türelmi rendelet biztosított lehetőséget 1781-ben, temp-

lomot is csak utána építhettek Nagykőrösön, amelyet 1788-ban szenteltek fel).126  

Amikor a Keglevich család kőrösi jószágának gyakorlati birtokbavételén fára-

dozott, kísérletet tett az úriszék működtetésére is az 1740-es években. E szándé-

ka azonban meghiúsult, mert nem lehetett pontosan kideríteni, kik is az ő jobbá-

gyai. Sokan a vármegyéhez fordultak panasszal, mások a magisztrátus jogorvoslá-

sát keresték. Nagy zavarok keletkeztek, és végül is le kellett mondania arról, hogy 

a város belső életébe avatkozzon. Akárcsak az előző évszázadokban, a 18. szá-

zadban is a vármegye közvetlen fennhatósága alá tartozott Nagykőrös. A főbíró 

 
123  Iványosi-Szabó (szerk.), 1996. I.: 122–123. 
124  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 156.  
125  PML NkV SZK 1661/62. Regestrum Census Civillis. 
126  Káló Ferenc váci generális vikárius Keglevich Gábort akarta megnyerni 1749-ben annak érde-

kében, hogy „catholicum templomot építtetne oly forman, hogy annak materiait oly szin alatt 
hordassa össze, mintha valamelly más profanus épületet akarna építtetni” – de e törekvést siker 
nem koronázta. PML NkV ZL Fasc. VI. Litt. No 51.; Vö. Novák 1978b: 223. 
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választása nem a földesurak, hanem a vármegye képviselője, a járási főszolgabíró 

vagy az alispán jelenlétében történhetett meg.127 

Kecskemét helyzete hátrányosabb volt Kőrösénél. Legnagyobb földesura, 

Koháry István földesúri hatalmához kétség sem férhetett a 17. században, rendre 

éreztette is azt. Pallosjogot nyert 1712-ben, tehát jogában állott a legsúlyosabb 

ítéleteket hozni. Nem mondott le ellenőrzési jogáról, úriszéket működtetett 

Kecskeméten, képviselője jelenlétében. Nem a magisztrátus kizárólagos hatáskö-

rébe tartozott a bíráskodás, mint volt ez a szomszédos Kőrösön: az úriszék volt a 

teljhatalmú főhatóság. Például Forgó János juhász „bizonyos Embernek meg ve-

rettetéséért, és 20 Juhoknak el lopásáért” került a város tömlöcébe 1808-ban, s a 

„meg ítélés végett jövő T Uraság Székére” vinni rendelte ügyét a tanács.128 

A belső önkormányzati rendszerből következően Kecskemét és Nagykőrös 

tanácsa szabályrendeletekkel, statútumokkal irányította a város életét: vagyonvé-

delem, közrend, közerkölcsök, biztonság, birtokügyek terén egyaránt. Kőrös vá-

ros legkorábbi statútumgyűjteménye 1747-ből ismeretes.129 Kecskemétről 1757-

ből maradt fenn a legkorábbi rendeletgyűjtemény.130  

Az autonómia a redempció után válhatott ismét teljessé. Amikor Kőrös me-

zőváros sorra megvásárolta földesurainak birtokát, hozzáláttak a szabályrendelet-

gyűjtemény kidolgozásához is. „Nagy Kőrös Rendszabása” 1817 nyarán készült 

el, s ebben megfogalmazták a város különleges jogi állapotát is. Elismerték, hogy 

a kőrösi jobbágy örökös tulajdonnal nem rendelkezhetne az ország törvényeinek 

értelmében, de mégis, ennek ellenére a jobbágy-, illetve paraszti birtokok szabad 

adásvétel tárgyát képezhették itt. Mindez a földesurak jóváhagyásával, akik „soha 

kérdésbe nem vettek, ’s nem elleneztek, sőt az által, hogy jól tudták, még sem 

akadályozták, azt magok tselekedetekkel helyben hagyták, ’s meg erősítették”. Így 

történhetett meg, hogy a kőrösi jobbágyok „állapottyok más colonusokétől egé-

szen különbözvén”, szükségesnek bizonyul a  
 

„város alkotmányához képpest a’ Hazai Tőrvény erányába meg állapított különös, és 
magános Rendszabásokat gyakorolni”.  

 

Ezt a szabályrendelet-gyűjteményt a vármegyei hatóság is jóváhagyta 1818-ban.131 

Kecskeméten is a redempció után láttak a városi szabályrendeletek összefog-

lalásához 1834-ben. Ezt a gyűjteményt azonban még a földesúri joghatóság hagy-

ta jóvá.132  

 
127  Novák 1978a: 72. 
128  BKML KkV Tan. Jkv. 1808/1809. 141. 
129  Novák 1979: 186–191. 
130  BKML KkV Statuta Oppidi 1756 (1773). A mezővárosi statútumokkal kapcsolatban lásd 

Iványosi-Szabó 1991. 
131  Novák 1979: 191–210. 
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Ceglédet érte a legnagyobb csapás a 18. században. A földesúr megszüntette a 

mezővárosi autonómiát. Miután a klarisszákat megerősítették ceglédi birtokukban 

1734-ben, támadást intéztek a mezővárosi hegemónia ellen. A tősgyökeres re-

formátus gazdák földjeit erőszakkal elvették, s a betelepülő idegen katolikusok-

nak juttatták. A tanácsban is helyet biztosítottak számukra, s ily módon már a 18. 

század közepére megtörték a reformátusok hatalmát. A közvetlen földesúri aka-

ratnak volt alávetve a tanács, s ez még jobban érvényre jutott, mikor az 1780-as 

években működésbe lépett az úriszék.133 Amikor a ceglédi tanács az úrbéri szol-

gálatok egy összegben történő megváltásáért folyamodott 1819-ben, így értékelte 

Cegléd helyzetét a másik két városhoz viszonyítva:  
 

„kiváltképpen Nkörös és Kecskemét szomszéd Városok virágzó állapotjok és Lakosa-
inak boldogsága forogván ezen Városi Tanács elött, kik magokat eleitől fogva áren-
dában tartván napról napra virágzóbbak lésznek és felyebb emelkednek, a’ midőn a’ 
Lakosainak naprol napra […] lejjebb szállnak”.134  
 

Tehát, mint hangsúlyoztuk is, Ceglédnek csupán az 1830-as évek végére sikerült 

„kiárendálnia” magát, akkor, amikor a másik két város önerőből megváltakozott. 

 

 

A HÁROM VÁROS FEUDALIZMUS KORI TÁRSADALMA 

 

 

TERÜLETI KAPCSOLATOK, MIGRÁCIÓ 

 

A mezővárosi fejlődés alapvetően fontos meghatározó tényezője a népesség-

gyarapodás, s ennek függvényében a területi kapcsolatokból is eredő népesség-

mozgás, migráció, bevándorlás a településre.  

A bevándorlók a városi tanács jóvoltából földhöz, városadománya földhöz 

juthattak. Házat építhettek a városban, Nagykőrös határában „ház után való ré-

tet” kaptak, mezei kertet a szántóföldi gazdálkodásra, erdőt is kaphattak a Csó-

kásban. A mezei kertes gazdálkodás és a nagyméretű külterjes jószágtartás (hízó-

marha, juh, ló) a kereskedelmi tőke fontos tényezőjévé vált. Mezőgazdálkodó és 

ipart űző cívis számára a vagyonosodás legfőbb biztosítéka volt. A mezőváro-

siasság fontos jellemzője a kézműipar. A rendelkezésünkre álló nagykőrösi törté-

neti források bizonysága szerint a kézműiparnak nemcsak az önellátásban, de a 

területi kapcsolatokban is fontos szerepe volt. Nem véletlen, hogy a bevándorlók 

 
132  BKML KkV „Szabados Ketskemét Várossa Rendszabásai de Anno 1824.” 
133  Novák 1982a: 43. 
134  PML CgV Tan. Jkv. 1819–1821. 52. sz. 37. Vö. Novák 1982a: 156. 
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között kovács, lakatos, szabó, szűcs, varga, csizmadia, szíjgyártó, kerékgyártó, ta-

kácsmesterek szép számmal akadtak. 

A 17. század első felében a bevándorlás tényét az elszármazási hely mutatja, s 

részben pedig ahhoz is kapcsolódóan a mesterség neve, amelyek keresztnévhez 

kapcsolódva vezetéknévvé alakultak. A 17. századi adókönyvek tanúsága szerint 

az adózók névanyaga szemléletesen tükrözi a Magyarország különböző vidékeiről 

történő bevándorlást:135 

 
Abony Csév Káva Nyársapát Szeged Veresmart 
Adacs Csiffár Kecskemét Nyitra Szentgyörgy Vezseny 
Alberti Csudaballa Kelecsény Oroszi Szentkirály Visk 
Bagota Csurgó Keresztúr Ócsa Szentlőrinc Zavad 
Bajta Csuza Keszi Palás Szentmárton Zók 
Bajcs Csút Keve Patacs Szentmiklós Zsiger 
Bars Darány Kécske Pataj Szerdahely  
Battonya Daróc Kocsér Patak Szikszó Szilágy  
Battyán Dány Koltó Patona Szokolya  
Bályog Debrecen Komárom Páhi Szőlős  
Bát Dúzs Komját Pákozd Szúnyog  
Becskerek Encs Köbölkút Pál Tahi  
Bene Endrőd Körmend Pánd Tarcsa  
Bercel Erdőd Kövesd Páty Tata  
Bereck Foktő Kürt Perőcsény Tass Tergenye  
Berény Földvár Lajos Pest Told  
Berkes  Fülöpszállás Laska Pécel Tolna  
Besseny Galla Lám Pécs Tószeg  
Békés Gyarmat Légrád Pécsvárad Törtel  
Bény Gyolya Léva Pila Túr  
Bicske Gyömrő Lőrinc Poroszló Udvard  
Bial Gyögyös Madaras Pózony Ug  
Boda Győr Majsa Pótharaszt Puha  
Bogárd Gyűrűs Makád Rékas Újszállás  
Bojár Hagymás Makó Rozsnyó Újszász  
Boly Halas Málas Salló Szászvár  
Bokor Harkány Mányok Sas Úri  
Bori Harsány Márok Ság Üllő  
Bód Hartyán Mikebuda Miskolc Ürög  
Bölcske Herceg Mizse Sárvár Sári  
Bőd Inárcs Mocsa Siklós Vacs  
Buda Inoka Mogyoród Solt Valkó  
Bugyi Inárcs Monor Surány Varasd  
Buják Irsa Mór Süly Varjas  
Cák Izsák Mórágy Szabadszállás Varsány  
Cegléd Jenő Káta Szakoly Vatya  
Cún Kalocsa Nagyvárad Százd Vác  
Csánk Kara Nógrád Szele Ványa  
Csány Karcag Nőtics Szente Várkony  

 
135  Novák 1978: 16–17. 
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Csenger Kartal Nyíregyháza Szentes Vásárhely  
Csécse Kálló   Vecse  

 

Az adónyilvántartásokból, különböző peres és egyéb iratokból megállapítható, 

hogy honnan érkeztek bevándorlók Nagykőrösre, Kecskemétre. Az első hullám a 

16. század első felére tehető, amikor a török hadak előnyomulásával mozdult 

meg a Szerémség (Szlavónia vagy Tótország, Horvátország), Baranya, Somogy, 

Tolna lakossága. A második hullám a 16. század végi háborúsághoz kötődik. Az 

1590-es években (tizenöt éves háború) Váctól Titelig vált pusztává a Duna–Tisza 

köze jelentős része. A Nagyvárad elestét jelentő Szejdi-járás 1660-ban ismét há-

borúval sújtotta a Duna–Tisza közét, s Érsekújvárnak 1663-ban történt elestét 

követően, a Csallóközből, Esztergom vidékéről, Barsból is érkeztek lakosok terü-

letünkre. A negyedik migrációs hullám Buda 1686-ban történt felszabadításával 

következett be. A szövetséges hadak sem kímélték a falvak, mezővárosok népét. 

Jelentős menekülési áradat irányult Nagykőrösre Csongrádból, de a környező 

helységekből, sőt még a szomszédos Kecskemét és Cegléd mezővárosból is. 

A Baranyai, Somogyi, Szalaj, Tolnaj vezetéknevek a 16. századi elvándorlás he-

lyére utalnak. Különösen a délnyugati területek szenvedtek súlyos háborús káro-

kat a 16. század első felében, a török hadsereg előrenyomulása következtében.  

A Magyar Királyság részét alkotó Szlavónia (Tótország), Horvátország területéről 

hatalmas migráció irányult az ország középső területei felé. Ennek is tulajdonít-

ható, hogy a 17. századi történeti források már nagyszámú idegen származású 

délnyugati szláv–szlavón lakosokat dokumentálnak, akik a Horvát, Tót néven is-

meretesek.136  

A Baranya vidékéről történő migráció jelentős volt a 16. század második felé-

ben, a 17. század elején nemcsak Nagykőrösre, hanem Kecskemétre is. Közöttük 

volt található a Kőrösön lakó Pöczök János, valamint a Kecskeméten élő Go-

dány Dömötör. Mindketten nemesi származásúak voltak, s Pöczök Jánosnak 

Pest vármegyében történő beiktatásához szükséges igazolás érdekében tanúki-

hallgatást végeztek 1663-ban. Godány Dömötör kecskeméti armalista kinyilat-

koztatta, hogy  
 

„tudom Nyilván, mikor oda be Baranyában laktamis régenten, keőrösi Pöczök János 
uramnak az attya, elei, minden nemzetséghi taxa fizető nemes szabados személyek 
voltanak, én oda be lakván, eő kegyelmeis oda be baranyai fiú volt, ugy tudom nyil-
ván, mint ha ma volna s máighis oda be minden nemzetséghi igaz nemes személyek s 
eő kegyelme Pöczök uram is igaz nemes személy, mellyet igaz hitem szerint vallok”.  

 

 
136  Vö. Novák 2010. 
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A tanúk között hallgatták meg a 45 esztendős Domokos István kecskeméti ne-

mest is, aki korábban szintén Baranyából vándorolt el.137 

A 17. század első felében rendkívül erős gazdasági és politikai kapcsolatrend-

szer állt fenn Kecskemét, Nagykőrös és Baranya között. Például az egyik tekinté-

lyes kőrösi cívisgazda, Benke Pál ellen indított vármegyei peres eljárás során ba-

ranyai kapcsolatokat is vizsgáltak ügyében: „Benke Pall weget. Hogi Dőmők 

Gergell Urunkat, a’ Comissiovall Baranjara kűldőttűk Szabo Gipőrgiell esküt-

tetni” fizetett nekik a városi tanács útiköltséget. „Faratsagajert Dömök Gergelj 

Urunkk attunk, az Nőmős Varmegie wegzese Szőrent f 1 dn 75” – jegyezték fel 

1648-ban. Ugyanebben az esztendőben a Mura vidékén is megfordultak a kő-

rösiek valamilyen ismeretlen diplomáciai megbízatással: „Fructus Martont, Darin 

Istva’ mellet Legradba küldöttük” – tudósít a városi számadás.138  

A kőrösi tanács nagy mennyiségben vásárolt Baranyában bort, de búzát is 

hoztak onnan. Harkányból, Pécsváradról, Veresmartról, Bolyból, Okorágról, Lo-

vászhetényből szállítottak bort Nagykőrösre. 1636-ban „Pecz Varadi Bandi Ta-

mastol” és a Veresmarton lakó Tarkó Jánostól, 1639-ben pécsváradi Dékány Mi-

hálytól, 1641-ben a harkányi Bangó Jánostól, valamint „Vörösmarton belül Siklos 

mellett walo emberektül” vásároltak bort, 1660-ban „Baranyán Vékénben lako 

Biro Miklos” szállított szekérszámra „terő” (egy hordórakomány, kb 5 hl) bort.139 

A városi számadás szerint például Nagykőrösön 1631-ben Szabó Miklós csaplá-

ros „Vörösmarti Egjes faja” – bizonyos űrmértékű hordó bor – kimérésével 

számolt el, viszonylag jelentős pénzösszeget fizetett a város pénztárába.140 

Kialakult a tranzitkereskedelem is. A Baranyából elszármazók, mint a harká-

nyi Bangó család, Halasra áttelepülve foglalkozott borkereskedelemmel, szállított 

Nagykőrösre bort Baranyából.141  

Baranyából számos mesterember is érkezett, telepedett le Nagykőrösön, köz-

tük szűcsök, kovácsok. A betelepültek házhelyet és földbirtokot is kaptak a föl-

desúri jogokat gyakorló magisztrátus jóvoltából. Például 1636-ban „Szűcz Pálnak 

Pöeczinek attuk az Büdösön az Varas Erdejet hataros Bernat Ist es Szabo Bene-

dekkel” – jegyezték fel a város számadáskönyvében.142 1642-ben Bialy Gergely-

nek adta a város a „fölső Czegledy Út felen” „Baranyaj Kowatcz Istvan rettyet”, 

ugyanakkor a bérelt szomszédos Lajos-pusztán „Janos Kowacznak Pecz Wara-

giainak Attuk ugyan Waros kis Telkiwel hataros Szabo Mihaly Kertjet, firol fi-

 
137  Iványosi-Szabó 1985: 395. 
138  PML NkV SZK 1648/49. 181, 198.  
139  Novák 1978: 18. 
140  PML NkV SZK 1631/32. 113.  
141  Novák 2012. 
142  Novák 1978: 18. 
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ra”.143 Ugyanez a pécsváradi János nevű kovácsmester készített a tanács megbízá-

sából 1645-ben „az Czintrim aÿtaÿra sarok wasakat”.144 

Baranyából „Pánczél” nevű ember is érkezett Nagykőrösre. Foglalkozását te-

kintve vasműves, páncélt (pl. ablakzáró vastáblát) készítő mester lehetett. Pánczél 

István felesége volt az az Örzsébet asszony, akit boszorkánysággal vádoltak meg 

társával, Nagy Mihályné Zsuzsannával együtt 1654-ben. Mivel „Baranyában ta-

nulta ördögi tudományát”, tüzes halálra ítélték, máglyán égették el őket.145 

Az elvándorlás nemcsak a magyar, de a török földesurak érdekeit is sértette. 

Különösen kiéleződött a helyzet a török terjeszkedés miatt az 1670-es években, 

amikor a török földbirtokosok visszakövetelték jobbágyaikat. Tiszakécskéről a 

17. század elején Nagykőrösre menekült jobbágyok 1677-ben a felsőbb török ha-

tóság rendelkezése folytán maradhattak a városban, mivel ott is megfizették az 

adójukat.146 Kecskemét is a bevándorlás fő irányát képezte, ahová többek között 

Baranyából, Tolnából érkeztek menekülő jobbágyok. A török földesurak vissza-

térésre kötelezték őket, mint történt ez ugyancsak 1677-ben. Kecskemét város 

magisztrátusa 1677. május 21-én határozott a következőképpen:  
 

„Főbíró Bíró György Uram Budán lévén, mely jobbágyokat a baranyai iszpaiak keres-
nek, azokat a budai hatalmas vezér parancsából városunkból, akiket feltaláltunk, fel-
küldtük Budára.”  
 

Több mint száz jobbágy nevét írták össze, akik Balingetről, Szabóházáról, Mo-

nyorósról, Tarnócról, Csokonáról, Zádorról, Szent Mártonról, Szent Inzitről, Vá-

riasról, Gördről, Bodáról, Vibaszlorról, Peskéről, Visentáról, Varjasról, Cse-

kelyről származtak.147 

Tolnából is jöttek bevándorlók Kecskemétre és Nagykőrösre. Erre vonatko-

zóan egy érdekes eset ismeretes egy perlekedés kapcsán. A foganatosított tanú-

vallomásból kiderül, még 1638-ban, a kecskeméti Katalin napi sokadalomkor tör-

tént, hogy a Kecskeméten lakó Barkó Lőrinc házához ment – ahol gyermekágyat 

feküdt Barkó Andrásné, Barkó Lőrincné ángya – a kőrösi illetőségű Madarász 

Gáspárné, akit gyermekrontással vádoltak meg. Veszekedés támadt, Madarászné 

 
„kezdte rutul szidalmaznj, hogy Moslek Kurwa, Tolnanis Kurwa woltal te Barko 
Lőrinczne, es Kecskemetenis Kurwa Wagÿ, az Leaniodatis Kőrősőn az Agÿbol 
wontak ký. Barko Lőrincz neÿe ez szokra fel tamada ’s monda; Nem igazat mondaz 
mert en hozam senkj nem tud semmitis mondaný, sem az Leaniomhoz, de az te 

 
143  PML NkV SZK 1642/43. 5–6.  
144  PML NkV SZK 1645/46. 181.  
145  Novák 2012. 
146  Szilády–Szilágyi 1863. I. 
147  Iványosi-Szabó 2008. I.: 463–465. 
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Leaniodat Mezőn hordoztak, Orczatlan hiszen el akarod wala rontanj az Nenieczket 
welem hogi giermek agiban fekűt.”  
 

Madarász Gáspárné rontási kísérlete bizonyságot nyert, s Barkó Lőrincné ártat-

lansága csorbítatlan maradt:  
 
„miwel hogÿ Barkone mellet, mind egez Tolna warassa, bizonios Waros Pöcseti 
alat felelt, hogi ők semi feslet eletet, az egÿ Jamborsagnal egiebet nem tudnak felőle 
mondanj, ez cselökedetiertis nielven maradot”  
 

– határozott a Három Város bírósága Nagykőrösön.148 

A 16. század végi háborúság hatalmas nyomorúsággal, pusztulással sújtotta a 

Három Várost és közeli-távoli vidékét. Cegléd népe is menekülésre kényszerült, s 

a veszedelem elmúltával a helység lakosságának mintegy fele jött vissza városába 

lakni (1642-ben a tizenöt éves háború idején szétfutott és visszatelepült lakosok 

40%-a volt még azonosítható).149 Menekülésre kényszerültek a kecskemétiek, a 

kőrösiek is, jóllehet a települések nem néptelenedtek el teljes egészében, pusztává 

sem váltak a mezővárosok. Erre az állapotra – a történeti adatok hiánya miatt – 

nincsenek dokumentumok, viszont egy későbbi időből való pereskedés kapcsán 

utalást találunk arra vonatkozóan. A Három Város bírósága 1636-ban ült össze 

Nagykőrösön, hogy megtárgyalják a végrendelet nélkül, hirtelen elhalálozott 

Nagy Mihály Lukács vagyonmegosztási ügyét, mivel Dalmadj Albert nevű uno-

kaöccse és az özvegye, Nagy Mihály Lukácsné – második felesége – Ágota asz-

szony között –, akitől gyermeke nem született –, nézeteltérés támadt. (Érdekes-

ségként említhető meg, hogy az elhunyt rokona volt „Dragel Palanki Wÿtezlő 

Wice’h Kapitani Nagi Tamas Urunk”, aki levélben kérte a bíróságot a vagyon-

megosztás igazságos eligazítására.) Dalmadj Albert unokaöcs kevesellte azt, hogy 

csak nagybátyja vagyonának felét kapja örökség gyanánt, de az özvegy a közös 

szerzeményükre hivatkozva tartott igényt a fele részre. Az „aszoninak e’élő bizo-

nisagi találkoztanak” – állapította meg a bíróság –, mivel  
 

„hogi ez Haboruság előtt, ő Nekÿs woltanak Jawaÿ, Marhaÿ, mőljeket Ura 
kezebe’ boczatot, adot, es egienlő kepen wezet azis el az haborusagba’ az Ura 
keresmeniewel”.  

 

Az egyenlő arányú osztozkodást az is indokolta, mivel az  
 
„haborusagh rejok jőwen, mindenek el wezet, szellel buÿdosasokba’, annak utana az 
mÿ keves Joszagh ez, mőlljet mosta’ akarnak el osztani ezeket kette’ Urawal egiüt ke-
reste az Agota Aszoni, ne’ Dalmadj Albert Aniawall”.  

 
148  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 26.  
149  Vass 1982: 109–114. 
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A bíróság az egyenlő, fele-fele arányú osztozkodást ítélte meg.150  

A háború utáni békés időszakban a környékből is igyekeztek megtelepedni a 

biztonságosabb szultáni mezővárosokban.  

Nagykőrös 1642-ben vásárolta meg Pótharaszt-pusztát magyar birtokosától, 

amely a 16. század végi háborúság idején néptelenedett el, a szomszédos Vacs, 

Vatya, Csév Nyáregyháza falvakkal együtt. Az adásvétel alkalmával tanúki-

hallgatásokat tartott a vármegyei hatóság. Pótharaszt része volt Bődreegyháza, 

amely falu már a Buda törökök által történt megvételekor, 1541-ben elpusztult, 

hasonlóan a környékbeli Babádhoz, Cserőházához. A pótharaszti lakosok közül 

néhánynak ismeretes az elvándorlási helye: Király János Szelére, Rácz Mihályné 

Újszászra költözött. Cegléden lakott 1642-ben az 55 esztendős Királly Ágota, akit 

Galacz Márton vett feleségül. Az Erken lakó Orgy Péter tanúvallomásában arról 

is szólt, hogy „Keöresen lako Dusok Annyat pótharaszti lánnak tudgia lenni”.  

A szomszédos falvakból is érkezhettek a Három Városba menekültek. Ebben 

erősít meg bennünket az is, hogy a hetvenesztendős „Körösön lakozo Kys 

Andras” elmondotta:  
 

„én Vatjai fiú Vagiok, az ki hataros pottharaszttiaval, gyermekségemtül fogva ember 
koromigh itt nevelkedtem s marha pasztor voltam, Vacz neveő hellynek ell rab-
lasaigh”.151  

 

Ismeretes, hogy a tizenöt éves háború idején Kécskéről is jöttek jobbágyok 

Nagykőrösre. A török földbirtokosok igyekeztek visszatéríteni az elmenekülteket, 

de a szultán, lévén Nagykőrös is szultáni, hászbirtok, oltalmában tartotta a Kő-

rösre menekülteket. I. Mehmed szultán oltalmába vette a Kőrösön lakó kécs-

keieket 1615-ben, elrendelve,  
 
„császári levelem (tevki) érkeztével tudva legyen hogy kamarajószágaim közül való 
Kécske hellységnek lakosai, s e rendeletnek előmutatói embert küldvén, felterjesztet-
ték, hogy ők ennek előtte régi lakóhelyükről keresztyén földre futottak, azután édes-
getéssel az előbbi főkormányzó (miriam) idejébenn Kőrösre telepíttetvén 16 év óta 
adójokat a nevezett városbeliekkel együtt szokták annak átvételével megbízott kezébe 
letététetni”,  
 

tehát békességben maradhattak Nagykőrösön a kécskeiek.152 A környező falvak-

ból (Lajos, Mizse, Kocsér, Kara, Szentkirály, Törtel) is behúzódtak Nagykőrös 

városába az 1590-es évek háborúságai idején. Ismeretes, hogy Nagykőrös főbírá-

jának, a hetvenesztendős Kövér Jánosnak édesapja, Kövér Benedek Törtelre ván-

 
150  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 9–10.  
151  Novák 1994: 184–185. 
152  Szilády–Szilágyi 1863. I.: 9. 
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dorolt a Jászságból, „ott gyükeresedett meg is, lettek Fiaik, Leányik, mészáros-

kodott is azon a hellyen”, de később, amikor a  
 
„török Császár ereje Újvárát vitta, és azután Boczkay István a’ Császárral frigyet vét-
vén, Nagy Békességet szerze az országban, akkor jött osztán Kövér Jánosnak az Attya 
Kövér Benedek ide Kőrösre lakni”.153  
 

Nagykőrös város rendszeresen bérelte a szomszédos, Lajos szomszédságában lé-

vő Mizse-pusztát is. Mizse is a tizenöt éves háborúban pusztult el, s lakosai szét-

széledtek, a szomszédos biztonságos helyekre húzódtak. A mizsei Iczó Anndrás 

Nagykőrösre költözött. A városi tanács a bérelt Mizse-pusztát szubárendába adta 

a kőrösi cívisgazdáknak, akik ott mezeikerteket, szállásokat tartottak fenn.  

A városi bíróság elé 1640-ben került Iczó András kérelme, hogy Mizsén a kőrösi 

Szívós Benedek és fia által a városi tanács jóvoltából használt „kutat, Telekestül” 

vegyék el, és adják neki, mivel „ő haza fia ez Miseÿ Kunsaghba”. A magisztrátus 

úgy határozott,  
 
„mÿs nilva’ tudiuk hogi haza Fia, de ne’ saiatja wolt az Attianak, hanem ugÿ 
talalta az Tőrvenj hogÿ Szivg [g = us, Szivus, Szivós – N.L.F.] Benedek Fiaiwall 
tizenkett Eztendő alat fizetet az Kis Kunsaghba’ walo Miseÿ Puztatul, tehát walamigh 
birja az megh newezet Teleket .s. fizethet tűle Szívg Benedek Fiaÿwal egiüt tehat, 
adigh Icze Andras tűlűk el ne’ weheti, mivel hogi minden Eztendőben ennek az 
Puztanak ki telik ideje, hane’ Uÿobba’ megh kell arendalnj, az Ispantul walakik az 
Na’gos Urak kőzűl tiztartojuk altal birjak az Kunsagot; Hol penigh ell hadna Szÿvg 
Benedek azt az Telket .s. megh ne’ akarna arendalni, walaki rea szall az telekre 
kutiaval egiűt, attulis el ne’ weheti Icze Andras walamigh az arendaiat megh adia. Hol 
penigh haza szall Icze Andras Haza Fia Misere, annak utána birja az Maga 
Attiatul marat fundust.”  
 

Mizse falu a háborúság idején, a 17. század elején néptelenedhetett el, s még az 

ottani birtokviszonyok nem merültek a feledésbe, mint azt a Nagykőrösön lakó 

Icze András esete is bizonyítja. Fennállt annak a lehetősége, hogy visszaköltöz-

nek még oda a „hazafiak”, az elszármazott lakosok.154 

A zsitvatoroki béke (1606. november 11.)155 következményeként beköszöntő 

békés időszakban a Három Város környékén lévő települések egy része újraéledt, 

1668-ban is még lakott volt Abony, Jenő, Paládics, Tószeg, Várkony, Vezseny, 

 
153  Novák 1978: 15. 
154  Novák 2013: 169–170. 
155  Bocskai István erdélyi fejedelem közvetítésével kötötte meg a bécsi udvar és a török Porta a ti-

zenöt éves háborút lezáró zsitvatoroki békét 1606. november 11-én. A húsz évre szóló megál-
lapodás a fennálló területi viszonyokat szentesítette, így Fülek, Somoskő, Ajnácskő, Dévény, 
Szécsény, Gyarmat, Palánk, Nógrád és Vác vára császári kézen, míg Eger, Esztergom és Kani-
zsa török fennhatóság alatt maradt. Gunst (szerk.) 1979: 141. 
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Kécske, Kürt, Szentkirály, Szentlőrinc, Nyársapát. Élénk kereskedelmi kapcsolat 

alakult ki közöttük és a mezővárosok között. A Tisza vidékéről nádat, sertést, 

gabonát s nagy mennyiségű halat vásároltak a városok, illetve onnan hoztak árut 

az odavalósiak.156  

A békesség fél évszázadig honolt e vidéken. II. Rákóczi György felelőtlen 

lengyelországi uralkodói törekvése a törökök haragját váltotta ki, s ez nemcsak az 

erdélyi fejedelem vesztét okozta, de Erdély romlásához is vezetett, ugyanakkor 

hatalmas pusztulást okozott a már hódoltság alatt lévő területeken is. Szejdi bu-

dai pasa 1660-ban elfoglalta Nagyváradot, s létbizonytalanságot teremtett a Du-

na–Tisza közén is. Veszedelem fenyegette a Három Várost, amit – mint a nagy-

kőrösiek tették –, ügyes diplomáciai manőverezéssel sikerült elkerülnie a város-

oknak, de újabb súlyos terhek nehezedtek rájuk (pl. a török hadsereg élelmezését, 

takarmánnyal történő ellátását illetően).157 A török hadsereg mozgásba lendült, 

1663-ban már Érsekújvárt is elfoglalták, Bécset is fenyegették. A bécsi udvar és a 

török Porta közötti status quo helyzet megszűnt, ami a török hódoltságban élők 

számára újabb megpróbáltatásokat eredményezett. A közeli-távoli vidékek, falvak 

népessége menekülésre kényszerült, s az elvándorlás Kecskemét és Nagykőrös 

felé irányult. Cegléd a hadak útjában nem bizonyult biztonságos helynek. Bara-

nyából és Somogyból több mint száz jobbágy menekült, illetve szökött Kecske-

métre. Ezeket a török földesurak a felsőbb hatóságuk révén visszaköltözésre 

kényszerítették.158  

Nagykőrösön a jövevény lakosok között rendszerint megtalálhatók a kör-

nyékbeliek. Például 1660-ban Kis Erdős Mihálynál lakott a tiszakürti Fazekas Já-

nos, Baranyai Gergely házában a tiszavárkonyi Nagy Miklós, Kécskéről Szíj Luk-

ács szíjártó, Somodi János és Tott István tartózkodott a mezővárosban, 1661-ben 

„Bene István hazafelében lako Kecskei Varga Thamásért adott Pata Jancsi” 

pénzt, „Várkonyi Nagy Miklós Faragó”, „Kis Varga Jánosnál lakozo Szent Kirá-

lyi Nagy András”, „Kovács Illés házába’ lakozo Szij Mátyás”, „Baronyai Szabó 

István Mester” jövevény iparosok fizettek a városnak adót.159 A távoli Érsekújvár 

vidékéről is jöttek elvándorlók – főként iparosok – Nagykőrösre. Közöttük em-

líthető a Bakos család, melynek tagjai Nyitrából jöttek Monorra – majd később 

Nagykőrösre –, a Kelecsényi kisnemes família, a Galgóczi család tagjai.160 A tö-

rökök továbbra is jó szemmel nézték a környékbeliek Nagykőrösre költözését. 

 
156  Novák 1978: 12–19, 123–124. 
157  Novák 2012. 
158  Iványosi-Szabó 1985: 395–396. 
159  PML NkV SZK 1660/61.; 1661/62. 
160  Benkó 1906; Novák 1987. 
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Ezt igazolja az, hogy IV. Mohamed oltalomlevele védelemben részesítette a Kő-

rösön lakó kécskeieket1677-ben.161 

A migráció, népességmozgás az élet sokszínűségét is mutatja. Nagykőrösön 

rövid ideig, de hosszasabban is tartózkodtak, végleg meg is telepedtek a közeli-

távoli helységek lakosai. Több szökött jobbágy keresett menedéket a Három Vá-

rosban. A nagykőrösi számadások között jegyezték fel 1688. május 29-én, hogy 

„egy szökött Jobbágytul jött 5 gar”, „egy Uri szökött Ember adora 3/II gar. 3 

poltur.”, azaz a jövevényeknek is adót kellett fizetni a városnak.162 

A törökök hatalomkiterjeszkedése során a 16. század közepén a rablás, fosz-

togatás, gyilkolás mellett emberrablás is a megszállók, hódítók rovására írható 

Baranyában, Somogyban, Tolnában.163 A 16. század végi háborúság – tizentöt 

éves háború – is hatalmas veszteségeket okozott a Duna–Tisza közén. Erre vo-

natkozóan a falvak elpusztulása a legfőbb bizonyíték, s utalások arra, hogy milyen 

károkat szenvedett el a Három Város lakossága is. Az 1686-ban kezdődő felsza-

badító háború hatalmas veszteségeket okozott török–német részről egyaránt, a 

háborúság rettegésben tartotta a vidék lakosságát. Hogy a törökök milyen létbi-

zonytalanságot teremtettek, milyen károkat okoztak emberben, jószágban egy-

aránt, erre vonatkozóan Kecskemét város magisztrátusának feljegyzése 1686. áp-

rilis 20-án kellő bizonyítékkal szolgál:  
 

„Az tatárok kinek mi károkat tettenek. Farkas Gergelynek két szolgáját, elvitték két ök-
rét. Szonka Istvánt elvitték szolgástul. Czirkátor Mihálynak 10 ökrét, azon kívül 15 ma-
gával való marhát. Vajda Péter öccsének két lovával. Öreg Bíró Györgyé 3 ökröt. Fara-
gó Péteré 3 ökröt. Czimbalmos Lászlóét 2 ökröt. Varga Istvánnak minden szolgáját, ba-
rom és ló, 10 ökröt. Szabó István 16 ökör, 3 szolga. Szabó János fia 2 ökrivel. Katona 
István 2 ökre fiával és egy gyermekével. Szabó János sellére, szolgája. Szalai János, Máté 
Kovács vejének 5 ökrét, 3 emberével. Zombori Mihály 6 ökre 4 és fia Istók. Szabó Már-
tonnak 6 ökre, minden barombeli jószágával. Böttös Istvánnál Földvári Györgyöt és 
Istvánt a gulyását. Az sellérjét Kis Tamást két ökrivel, egy lóval. Varga Péter sellérjét 
Gyurkát elvitték. Pulyai Istvánnak 11 ökrét szolgástúl, András nevűt. Varga Péter fiát 
Jancsit elvitték 5 ökörrel. G Nagy István 8 ökrét két szolgájával és minden marháival. 
Fai praedicator fiát Gyurkát 2 ökörrel. Bereczki két ökrét Aracsi Jancsi béressel. Kovács 
Mártonnak, kalocsainak 2 ökrét fiastúl. Főző Istvánnak 4 ökör, szolgástúl, Lőrincz ne-
vű. Kovács Gergelynek e szolgája: Tamás és János, 3 lova, kocsija. Hemző Istvánnak 1 
szolgája és egy ridegje, Istók és János két ökrével. Nyúl Jánosnak 2 szolgája, János és 
Mátyás 2 szekerével. Pulyai Györgynek 2 ökrét elvitték. Szánthó Miklóst 2 ökrével 
együtt elvitték. Komlósi Samunak 2 szolgáját, János és Imrét, 2 ökrével. Decsi Péternek 
8 ökrét, 2 tehenét, borját is 2. Herczeg Istvánnak 2 fiát, Pált és Miskát 4 ökrivel. Kari 
Andrásnak 2 szolgája, János és Gyurka, 4 ökrivel. Komlósi Ferencznek 1 fia Gyurka. 

 
161  Szilády–Szilágyi 1863. II.: 38–39. 
162  PML NkV SZK 1688/89. 41–42.  
163  Salamon 1885. 
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Kovács Jániosnak 1 szolgáját Jancsit, 10 ökrével, közte volt Csekéjé és Takács Mártoné. 
Gazdagh Gergelynek 2 embere 4 ökrével. Egyik sógora, másik Takács Mártoné. Tar 
Györgynek 2 szolgája, János és Miklós 4 ökrével. Nagy Mihálynak 8 ökrét elvitték. Item 
4 lova, 1 embere Péter. Varga Jánosnak az öccse, Gyurka, 4 ökrével. Bíró György gulyá-
sa, János 60 számú marrhákkal. Balogh István gulyása Ferencz 60 avagy 70 számú mar-
hákkal. Haranczos Nagy Jánosnak egy fiát, Geczit elvitték. Szalai János fiastul, 4 ökrivel. 
Franczia Kis Istvánnak fia és 2 szolgája 12 ökrével, lovaival és minden féle marháival. 
Berényi Mihálynak 1 fia, Geczi, 5 ökre, azon kívül minden marhája. Kovács Jánosnak 8 
ökre, minden apró marhája. Solthi Györgynek 3 lova magával együtt. Szikszai Szőcs Já-
nosnak sellérje, Márton és 1 gyermek, Istók, 2 ökre. Földvári Györgynek a fia Istók, 8 
ökör, szolgája Peti, minden apró marhája. Faragó Györgynek 1 szolgája, András, 8 ökre, 
egyéb apró marhája. Ruza Andrásnak apró marhája 12. Fekete Istvánnak 4 ökre, 5 apró 
marhája. Csizmadia Gergelynek 1 fia, Jancsi, 7 ökrével, apró marhájával együtt. Demeter 
Mártonnak 3 szolgája, János kettei, Balázs harmadik, 400 apró marháival együtt, juhai 
oda vagynak. Borsodi István 2 ökrével, két szolgáját is 2 ökörrel, szekerével elvitték, Is-
tók, Jancsi. Szita János 2 lovával és 1 gyermekkel, Jancsival. Miklosza Jánosnak egy szol-
gáját, Jánost és 2 ökrét. Lázár Pálnak 1 szolgáját, Jánost és 2 ökrét. Nagy Bertát 2 ökré-
vel. Vincze Mihálynak, Bodis Mártonnak 4 ökrét, 2 tehenét. Furus Istváné 1 szolgát, 
Mihókot 6 ökrével. Kalocsa Jánosét 28 ökröt, azon kívül minden apró marháját lovaival 
együtt, 3 gulyásokkal egyetemben. Szilágyi Mihálynak 3 embeerét és 4 ökrét. Szabó Mi-
hály Bíró Uramnak 16 ökrét, 3 emberit el vitték. Fazekas Istvánnak 4 ökrét elvitték. Ga-
rai István 3 szolgája, 11 ökör, minden apró marhája. Sori Miklósnak 1 fiát, Miklóst elvit-
ték. Farkas Péternek 1 fia, János, 8 ökre. Lenart Mozest 4 ökrével, és szolgájával. 
Korbacs Istvánnak 4 ökre. Bozo Györgyé 1 szolga, 6 ökör, 16 marha. Szappanos 
Hagymási Gergely 4 ökör, tehén 4. Bereczki Jánosné fiát, Mátét elvitték. Dékány Ger-
gelynek 12 marháját elvitték. Kálmán Györgyek 1 szolgáját, Andrást, 2 ökrét elvitték. 
Romso Lukácsot 2 ökrével. Törköly Mihályt, magát. Illyés Jánost magát, 3 lóval. Berkes 
Istvánnak 13 ökrét, a juhait elvitték. Zombori Istvánnak 2 fia, András és Palkó, 14 mar-
hája. Molnár Istvánné zsellérje, András, 6 ökörrel, a marhái mind. Rideg Fazekas János-
nak 2 ökre, 5 marhája. Bán Jánosnak 2 szolgáját, Istókot, Gyurkát, item 2 lovát.”  
 

Az emberekkel együtt elhajtottak mintegy 364 ökröt, több mint kétszáz marhát, 

valamint lovakat, szekerekkel együtt.164 A felszabadító seregek is megjelentek e 

vidéken. Alig negyedév múltán a törökök dúlását követően már Kecskeméten ál-

lomásozott Veterary generális ötezer fős serege. A katonaság nem rabolt, hanem 

juhokat vásárolt a várostól élelmezés céljából.165 

A Három Városban ismét megnövekedtek a terhek. A Tisza vidékéről, Szeged 

térségéből s a közeli helységekből számosan húzódtak a biztonságosabbnak szá-

mító református Nagykőrösre. Ők sem vonhatták ki magukat a közös tehervise-

lés alól, adót kellett fizetniük. Nagykőrös városa minden beszármazottól pénzt 

hajtott be adó címén. Például 1688. május 29-én „hit pénz Vásárhelyi Embertül 

 
164  Iványosi-Szabó 2008. II.: 707–709. 
165  Iványosi-Szabó 2008. II.: 728. 
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Flr 1”, azaz a hódmezővásárhelyi illetőségű embertől az általa keresett jószág hi-

telesítése érdekében hajtott be pénzt a nagykőrösi városi hatóság. Ugyanakkor a 

kőrösi számadó feljegyezte, „egy szökött Jobbágytul jött 5 gar.”. Tehát Nagykő-

rös biztonságos helynek számított a háborúság, létbizonytalanság sújtotta Duna–

Tisza közi tájon, ahová a jobbágyok is igyekeztek, megszabadulva az őket fenye-

gető, lakóhelyükön visszatérő földesúri hatalomtól. Ezt igazolja az a hivatalos be-

jegyzés is a számadó könyvben, hogy „egy Uri szökött Ember adora 3/II gar. 3 

poltur.” fizetett a város pénztárába. Tehát a távoli Úri faluból is előfordultak 

Nagykőrösön biztonságot kereső jobbágyok.166 

A Nagykőrös városában megtelepült idegenek vagyonnal is rendelkeztek, a 

magisztrátus jóvoltából gazdálkodásra is lehetőségük adódott. Ennek érdekében 

nemcsak adót fizettek, de termesztvényeik után dézsmát is szolgáltattak a város-

nak. „Videkiek Ezek adtanak Dezmát”, a városi számadás szerint 1689-ben:  
 
„1. Szelei Császár György Edgyes Dezmát Buzát 13/II N[egyed]. 2. Szelei Szőke 
Istvány Edgyes Buzát Őszit 28 N. 3. Szegedi Preadikátor Szokolyai Ur ő Klme Arpat 
4. N. Felébül valott Búza őszit 1. N. Buz. Tavaszi 1/II N. […] Szelei Milus János 
2/II N. Buz. Őszit. Szépe Thamas Szentesi Arpat 4 N. Buz. Tav. 2 N. […] 
Kecskemethi Kovács Őszi buz. -/II N. Kölest 7/II N. Item 2. N. Árpat 10 N. Bort 
ket Dezmára 8 K[öböl]. Kecskemethi Nagy János Kölest 10/II N. Kercskemethi Szÿ 
János 12 K. bor.”  
 

Az idegenek között volt továbbá „Czira Mathé Czegl. Keczkemethi Bodó 

Győrgyné Czifra Istv. Kovácsk huga”, „Keczkemethi Istráb Istv. Leánya”, 

„Keczkemethi Csete János”, „Keczkemethi Szabó Gergely”, „Keczkemethi Szÿ 

Palné”, „Czegledi Horváth istván”, „Czegledi Hegyi Istvanné”, „Czegledi Pántos 

István”, „Czegledi Bobis György”, „Czegledi Szabo Mihály”, „Comaromi Szabo 

Péter”.167 

Az 1687-es adóösszeírás külön tünteti fel az idegeneket („extranei”):168  
 

„Szentesi Lakosokk Egy Summában valo szamlaltatások és az szerint Adozókk és fi-
zetések kőzinkben: 
  1. Nagy István Tallr. 2. 14. Szépe Mihály Tallr. 2/II. gar. 4. 
  2. Kovács István Tallr. 4. gar. 2.  15. Szépe János Tallr. 1/II. 
  3. Tott Mihály Tallr. 3. gar. 1 16. Barha Mihály Tallr. 3. gar. 1. 
  4- Szász Pál Tallr. 1. 17. Polya István Tallr. 3. gar. 1. 
  5. Homorut Itván Tallr. 3. gar. 1. 18. Kis István Tallr. 1/II. 
  6. Czakó István Tallr. 2. 19. Molnár István  Tallr. 2/II. gar. 2. 
  7. Basó Mihály Tallr. 2. 20. Nagy Mihály Tallr. 3. gar. 1. 
  8. Deső Gergely Tallr. 2/II. [2,5] 21. Farago Mihály Tallr. 3. gar. 1. 
  9. Erdélyi István Tallr. 2. 22. Sayti Mihály Tallr. 3. gar. 1. 

 
166  PML NkV SZK 1688/89. 41–42.  
167  PML NkV SZK 1688/89. 160–161.  
168  PML NkV SZK 1687/88. 139.  
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10. Tot István Tallr. 2. 23. Farkas János Tallr. 2. gar. 1/II. 
11. Mikecz András Tallr. 3/II. [3,5] 24. Váradi Ierenc Tallr. 1/II. 
12. Nagy István Tallr. 2. 25. Dobos István gar. 13. 
13. Nemes Mártony Tallr. 3 gar. 1. 26. Szabo Nagy István gar. 2. 

 
Makajak [makóiak] Ezek 

1. Magocsi János Tallas házába’ 8 gar. 
2. Ibidem Tott András 11. gar. Exhis 
3. Baranyász Miklos Péterfieknel 13. gar. Ex. 
4. Ibidem Tőrő Szűcs Mathé 5. gar. Ex. 
5. Péterkvács Keszinél 8. gar. 
6. Barbás Istva’ Őcsőstűl Pántos Jánosnál 9. gar. 
7. Sipos Mihály Veres Istóknál 6. gar. 
8. Siro Istva’n Erdősék tájokon 6. gar.” 

 

Az 1688/89-es adóösszeírás továbra is sok idegen helyről származó lakost re-

gisztrál Nagykőrösön:169 
 

I TIZED ADÓFIZETŐ. 96 II. TIZED ADÓFIZETŐ: 97 

Adóösszeg    
tallér 
    

7 Szentesi Kovács István   
6 Abani Varga Gergely   
4 Mányoki Szabó István  Vásárhelyi Kuralyi András 
   Vásárhelyi Takács Péter 
 Szentesi Polya János   

3,5 Szentesi Sayti Mihály   
3 Pándi Szabó Gergely  Kécskei Szabó János 
 Szentesi Nagy István  Szívós Andor Kécskei 
   Varga András Pataki 

2,5 Kécskei Szÿ Gergely   
2 Némedi Takács Ferenc  Kécskei Czibor Pál 
 Szentesi Josa István  Makai Borbás István 
 Üllei Kovács Mihály  Szijartó Mihály Kécskei 
 Tatai Istók   

1 Abani Tóth Mihály  Abani Pap István 
 Czeglédi Kovács János  Bagoly István Kécskei 
 Isáki Takács György  Szentesi Szász Andor 
 Kátai László János  Rékasi Tott Mihály 
 Kecskeméti Kovács Mihály   
 Kürti Vert András   
 Monori Kis György   
 Szentesi Bertha András   

0,5 Győri Jancsi Pásztor  Abani Kis Istvánné fiastól 
0,5 Ócsai Samu  Inokai Süket Benedek 
0,5  Szabadszállási György  Pándi Kuraly András 

   Pándi Varga Istvánné 
   Ujszászi Tott Márton 
   Vecsei Kovács András 

5 garas   Kécskei Sós Márton 
– Csabai István   

Összes 24 személy  19 személy 

 
169  PML NkV SZK 1688/89. 
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III TIZED ADÓFIZETŐ. 103 IV. TIZED ADÓFIZETŐ: 74 

    
    

12 Baranyai Nagy András   
10   Csurgai Varga Mihályné fiastól 
6   Monori Szalai György 
5   Mocsai Szűcs András 

3,5 Szentesi Homorut István   
 Szentesi Nemes Márton   

3 Abani Torma János  Pécsi Varga János 
 Kécskei Bagoly Gergelyné   
 Makai György Kovács   
 Pathai Szűcs Gergely   

2,5 Átani Magyar Jásnos öccsöstől  Szentesi Erdélyi István 
2 Abani István Kovácsné  Abani Kis Mihályné fiastól 
 Dus Daróczi Balázs  Deső Gergely Szentesi 
 Gergely Kovács Debreczeni  Szentesi Baso Mihály 
 Nagy István Halasi vejével   
 Ócsai Nagy György   
 Ócsai Széles István   

1,5 Ócsai Sipos Istvánné  Szentesi Diós Balázs 
   Szentesi Kis Istvánné fiastól 

1 Abani Király István  Csabai Kovács Péter 
 Abani Kis Mihály  Galgóczi György 
 Győri Molnár János  Gyömrei Csurgai István 
 Kecskeméti Szappanos János  Gyömrei Istók anyjával 
 Kecskeméti Takács György  Szentesi Molnár 
 Kécskei Szívós Mihály   
 Kürti Mészáros Istók   
 Monori Csurgai János   
 Monori Nagy Péter   
 Szecsei Kovács János   
 Ujfalusi Szabó János   
 Viski Boldisár Istók   

0,5 Bajári Nagy István  Varga Istvánné Sági 
 Sós Pál Várkonyi  Veresmarti Ráda Máté 

–   Bajári Nagy István 

Összes 31 személy  18 személy 

 

 
V TIZED ADÓFIZETŐ. 70 VI. TIZED ADÓFIZETŐ: 101 

    
    

3,5 Kécskei Kövér János  Szentesi Polya István 
 Szentesi Bartha Mihály   

3 Baranyász Miklós Makai  Üllei Kovács György 
 Teges István Kécskei   
 Szabó János Makai   

2,5    
2    

1,5 Szentesi Lökös Dani  Isáki Járo Péterné fiastól 
 Szépe János Szentesi  Ványai Tott János 

1 Abani Halas János  Comaromi Gergelyné 
 Abani Veres János  Földvári Balog Istvánné 
 Gémes Miklós Kecskeméti  Pándi Bendőcz István 
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 Kécskei Pap Mihály   
 Nőticsi Tott György   
 Szentesi Farkas Mátyás   
 Szentesi Szabó Márton   

0,5 Ócsai Kis Mihályné  Jenei Tott György 
 Szelei Farkas Gergely  Sági Koczka Istvánné 
   Sigri Bödő Márton 
   Parti Kovács Benedek Czeglédi 
   Varga Mihály monori 

Összes 16 személy  13 személy 

 

 
VII TIZED ADÓFIZETŐ. 74 VIII. TIZED ADÓFIZETŐ: 97 

    
    

5 Szelei Szőke István  Mészáros János Tószegi 
4   Szelei Császár György 
   Tassi Varga János 

3,5  Szentesi Nagy Mihály  Szentesi Mihály Kürti 
    

3 Gyöngyösi Varga János  Pap György Vásárhelyi 
 Szentesi Faragó Mihály  Sigri Gáll János 
 Szentesi Szépe Mihály   
 Vásárhelyi Bánfi Tamás   
 Vásárh. Dobsza István   
 Vásárhelyi Szűcs Tamás   

2,5 Makai Tott András  Szabó János Kécskei 
    

2 Ocsai Tott István  Bako István Vásárhelyi 
 Szentesi Nagy István  Füldeáki Vecseri Péter 
 Sz.miklósi Mészáros Gergelyné  Halasi Szabó Péter 
   Kécskei Tott Gergelyné fiastól 
   Mészáros István Kécskei 
   Szabó István Czeglédi 
   Szelei Molnár István 
   Szél György Kecskeméti 
   Szentesi Farkas János 
   Szentesi Váradi Ferenc 
    

1,5 Mágócsi János Makai  Kecskeméti Takács János 
 Makai Fekszi János  Milus Mihály Szelei 
   Szentesi Horvát Gáspárné vőstől 
    

1 Fancsali Kardos Miklós  Borbély János Czeglédi 
 Németh István Üllei  Czeglédi Markus János 
 Szentesi Szász Pál  Dobos Anndrás Sülyi 
 Szentesi Szépe György  Makai Kovács Ferenc 
 Szentesi Szépe Tamás  Pap György Veresmarti 
 Szt. Mártoni Illyés Márton  Sasi Rédai János 
 Szÿ Gergelyné fiastól   
    

0,5 Tasi Nagy Ferencné  Légrádi Szűcs János 
8 garas   Kürthi Szabó Oskoda Istvánnál 
4 garas   Nagy Révi Pap János 

–   Tálas István Kürti 

Összes 22 személy  31 személy 
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A nagykőrösi adókönyvben rendszerint feltüntették a külső helyekről szárma-

zókat. Az ócsaiak között található 1690-ben Bán János, Gál Jánosné, Nagy 

György, „Ocsay János Tott”, Sípos János Szeles István, Tott vagy Tóth István. 

Külön nyilvántartási tételként szerepel a „ridegek és Árvák Joszága”, s a követke-

ző személyekről történik említés: „Abani Kis Istvánné”, „Pántos Istvány Czeglé-

di”, „Muslai György Czegl.”, „Czira Mathene Czegl.”, „Bobis György Czegl.”, 

„Ecsi [Ecseri] István Czegl.”, „Hegyi István Czegl.”, „Borsos Ferenc Czegl.”, 

„Szabo Péter Comaromi”, „Bado György Kecskemethi”, „Istráb Istvány 

Kecskeméthi”, „Máthé Kovács Kecskeméthi”, „Kecskeméthi Szÿ János”, „Páhi 

Panna Kecskeméthi”, „Bus Gergely Vesenyi”, „Tott Gergely Vesenyi”. Külső 

helyről származott („extranei”) még Mocsai Szűcs István, valamint „Ferencz 

Gergely Vidéki”, akinek nem tüntették fel eredeti lakóhelyét.170 Az 1715-ös esz-

tendőben számos idegen („extranei”) élt a városban, akik dézsmát szolgáltattak a 

városnak:171 

 
KÜLSŐ LAKOS BOR  

 köböl  
   
Abani Dobozi János 6  
Abani Egri István 4  
Abani Eőr János 9  
Abani Halasi János 4  
Abani Kása István 9  
Abani Kássa István 12  
Abani Király János 4  
Abani Kis János 1 ½   
Abani Kis Mihály 9  
Abani Szabó János 3 10 
Abani Thorma János 9  
Abani Varga Mihály 7 ½   
Abani Varga Pál 1  
Czeglédi Lugasiné 8  
Czeglédi Sengellér Gergely 10  
Czeglédi Szabó Gergely 3  
Inokaÿ Siket Benedek 9  
Inokai Thot János 10  
Kátaÿ Szerda János 7  
Kecskemétÿ Szijj János 7 20 
Kecskemethj Pálfi Mihály 5 ½   
Kecskemethj Varga Péter 2  
Keresztesÿ Kőrös András 10  
Kécskey Bagó János 2  
Kécskeÿ Bakos Mihály 7  
Kécskeÿ Bolyki Mihály 7  
Kécskeÿ Csibor Mihály 6  
Kécskeÿ Molnár János 3  
Kécskeÿ Praedikátor feléből 2 1/2  

 
170  PML NkV SZK 1690/91. 138–139.  
171  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 192.  
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Kécskeÿ Soós János 3 30 
Kécskeÿ Szabó Ferenc 12  
Kécskeÿ Szabó György 6  
Kécskeÿ Szabó György árvái 12  
Kécskeÿ Szabó János 12  
Kécskeÿ Szijj Mihály 20 ½   
Kécskeÿ Tekes Gergely 7  
Kécskeÿ Tekes György 7  
Kécskeÿ Viztövi István 4  
Kécskeÿ Viztövi János 5  
Kécskeÿ Viztövi Mihály 4 40 
Kiséri Deső Miklósné 12  
Kürthÿ Szabó Gergely – ½   
Kürthÿ Szombati Ferenc 5  
Kürthÿ Thot István 21  
Olcsaj Kartali Péter 2  
Pándi Polgár István 9  
Pándi Sigri Susánna 12  
Pándi Szarvas István 10  
Szentesi Basó Jakabné 9  
Szentesi Szász Gergely 16 50 
Szolnoki Demény János 4 ½   
Várkonyi Kis János 1 ½   
Vesenyi Hanyaki István 4  
Vesenyi Kövi István 15 54 

 

Az idegenként nyilvántartottak között legnagyobb létszámban (17 fő) a kécs-

keiek voltak, majd az abonyiak (13 fő) következtek. Mivel a szőlőben tudtak leg-

inkább megélni a bevándorlók, viszonylag jelentős szőlőterülettel rendelkeztek, 

amit a bortermésből adott dézsma mennyisége is mutat. Érdekességként említhe-

tő meg, hogy a kécskei református lelkész is a „külföldiek” között volt nyilván-

tartva, akinél megjegyezték, hogy „feléből dolgozott”, de 2½ köböl bordézsmát 

is beszolgáltatott. A nyilvántartással kapcsolatosan szükséges megjegyezni, hogy 

ebben az időszakban, a 18. század elején már több korábban bevándorló (köztük 

például a szentesi Szépe család) nagykőrösi lakosnak számított, majd mások a ké-

sőbbiek során váltak kőrösi lakosokká (pl. a kécskei Tekes, Viztövi család). 

A törökök kiűzését követően, az újraéledő falvak földesurai arra törekedtek, 

hogy jobbágyaik visszatérjenek lakóhelyükre. A 17–18. századforduló idején, 

majd a Rákóczi-szabadsághacot (1711) követő békés időszakban erősödött ez a 

migrációs folyamat. A „kiszálló” lakosok vagyonát a földesúr magának tulajdoní-

totta, mint ahogyan tette azt Kecskemét mezőváros földesura, Koháry István 

már korábban is. A Pesten, 1687. június 29-én készült rendeletében írja:  
 

„Adom tudtára mindenkinek az kiknek illik, kiváltképpen pedigh Kecskemét várossa 
lakosinak, minthogy eset értésemre, hogy némellyek az város lakosi közül, maga aka-
ratján járván, Kecskemétrül Komáromban, Nagy Győrben és más helyekbenis re-
cipiálván magokat fundusokrul el szöktenek, és sem az földes uraknak addózni, sem 
azon városnak közönséghes terhét seghíteni nem igyekeznek, mindazáltal elhagyott 
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házaikat s azon város határában lévő örökségheket, távolrul is bírny akarják, s né-
hánkor másoknak árullják is. Sokan ismét újobban, azoktul példát vevén, azon vá-
rosbul elidegenedny s elszökni szándékoznak. Mivel pedigh a haza törvényei, s mind 
ezen országhban régtül fogva követtetett jkó rend tartás szerint a szökött jobbágynak 
semmije sisncs, és akik földes uruk hírek s engedelmek nélkül fundusokrul máshova 
mennek s el szöknek, nem csak funduskon épített házaikat, hanem minden nemű 
örökségeketis el szoktak veszteni, parancsolom a kecskeméti bíráknak, hogy az ollya-
ténokat szorgamatossan megh vizsgálván, el hagyos s elvesztett örökségheket és ne-
veket írásban vevéén, javaikat számomra foglalják és tarcsak, úgy és azoknak is 
véghére mennyenek, kik vagy azoknak szökéseket tudva, elszjkések előtt vagy elszö-
kések után tőlük örökséget vásárlottak […] Akiket penigh eszre vesznek, hogy onnéd 
elszökő szándékkal vannak, adtam arra hatalmat azon bíráknak, sőt meghis parancsol-
tam, hogy az ollyaténokat megh fogatván, nem külömben, hanem jó kezessségh alat 
bocsássák ki, ollyan okkal, hogy Kecskeméten allandok és szófogadó jobbágyok lesz-
nek, s arra erős hittel meghis esküdtessenek, és hol az közülök el szököt jbbágyokra 
akadnak, hatalom adatot azoknakis vissza valo vitelre.”172  
 

A 17. század végi háborús viszony által okozott népességmozgás során Kecske-

métre is érkeztek menekültek. Gróf Keglevich Ádám csekekátai jobbágyai ide fu-

tottak, s ezért üzent a földesúr a városi tanácsnak 1694-ben, hogy adják tudtára a 

jobbágyaiknak, költözzenek vissza, mert bántódás nem éri őket, sőt „szép sza-

badsággal ajándékozza meg őket”, a város se ellenkezzék ebben a dologban, „ne-

hogy meg kelljen búsítani”. A Kecskemétről kiköltöző jobbágynak maga helyett 

kellett másvalakit szereznie:  
 
„Fonyo Péter örökös jobbágy lévén el akart innend mennyi jobbágyot nem constitualt 
maga helyett, azért megfogatott és D. Nagy Ferenc Ur kezességén elbocsátatott” 
 

– jegyezte fel a tanács 1700-ben. Hogy a Kecskemétre menekült jobbágyok közül 

többen maradhattak, igazolja a város 1701. évi kimutatása, mely 17 szentkirályi 

jobbágy nevét tartalmazza. A maradásuk fő oka a település elnéptelenedésében, 

pusztává válásában is kereshető.173 

Nagykőrösről is távozásra kényszerültek földesuruk akaratának megfelelően 

korábban itt megtelepedettek, így kécskei jobbágyok is. Egy per kapcsán 1763-

ban, a Nagykőrösön élő kécskei származású tanú elmondotta, hogy  
 

„néhai Kécskei Szabó Ferencz […] Nagy Apám a’ régi időkben Hazánkban uralkodó 
zűrzavarok és ellenséges Háborúságok miatt a’ közelvaló ’s pusztulásra hajlott vidé-
künkről ez népesebb várossban, mint bátorságosabb Lako helyben magát bé vévén ’s 
az itt egy hasznos majorkodásra ’s szőlő plántálásra advánn, egy Testvér Attya fiával 
Kécskei Szabó Jánossal a’ ’Siros nevű hegyben fogott fel alkalmas darab gyeepet, 

 
172  Iványosi-Szabó 1988: 101. 
173  Iványosi-Szabó 1996. I.: 153, 191, 195. 
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mellyet bé ültetvén ketten csináltak annyi szőlőt, a’ mely mind kettőjöknek sorsokhoz 
képest elegendő volt […] Nagy Apám a’ Háborúk le csendesedése utánn mint Job-
bágy Földes Urai által régi lakohelyében Kécskére vissza vitettvén.”174 

 

Nagykőrös mezőváros tanácsa – mint a földesúri jogok birtoklója, valóságos 

földesúr –, Koháry István földesúrhoz hasonlóan járt el a helységből kiköltözkö-

dők vagyonával kapcsolatban.  
 

„Jőven Becsülletes Tanacsink tekinteti eleiben, Kőrös Várassában lako Horvath Ist-
ván Instálván azon ugyan innen Városunkbúl ki ment Isaki fel Járo Miklosnak adatott 
Lajossi praediumban levő Kert helyet engednenk neki, melly szerint az becsülletes 
Tanács látván igaz hazafiusagat és hiv szolgalatattyát tekintvén engedte azon meg ne-
vezett Kert helyet ugyan meg nevezett Horváth Istvánnak melynek belső szom-
szédgya Santa Mihaly Mezei Kerte az mellyet birja ugy mint Saját örökséget minden 
haborgatás nelkül”  

 

– határoztak 1698. február 26-án.  
 
„Abani Borbely Pál, annak előtte Kőrösi lakos, mostan pedig Földes Ura kívánságára 
ki szallo szemely le’ven lakta földe’be, a Kőröss Várassa be’cs Tanáttsa, Szabados 
Urasága és dispositiojabol, a’ me’lly Mezei Ke’rtett Lajoson birt adjudicallya me’lto 
Instantiajara Kőrősön lakos N. Vas Mihaly Uramk; mine’k okara a nu’nc in Poste’ru’s 
minde’n haborgatas ne’lkül szabadon birhattya e’ze’n Protocolationallis erejevel”  
 

– döntött a magisztrátus 1699. április 28-án. Tehát a mezővárosi tanács mint föl-

desúri hatóság járt el a kiköltözők vagyonát illetően. Miután  
 
„Kallai Miklos re’quiralvan a’ be’csüle’te’s Tanatsott, a’ Vas halma melle’tt levő 
Szanto földek felől”, az Abonyba visszaköltözött Borbély Pál mezeikertföldjét neki 
juttatta 1701. július 12-én, meghagyva, hogy „mint sajattyat in Poste’rum birhattya”. 
Később is földesúrként intézkedett a kőrösi tanács: „Minthogy Német István haza fia 
le’ve’n a Városbul lakozásra ve’gke’ppen más helységben el ment, es viszontagságok-
kal az haza valo jövetelre hittel kötelezte magát, mely szánde’kát hit szege’se’vel meg 
változtatván, mondotta viszont hogy soha is Kőrös Várossában lakozásra nem jőn, 
azért az bets Város Földes Úri Jussát meg tartván /:mint hogy szökött Jobbágy-
nak semmije it nincsen:/ itt Kőrös Várossában le’vő Házát és hozzája tartozo 
Pinczejevel edgyűtt adta Gál Jánosnak.”175 

 

A törökök kiűzése után a földesúri hatalom megerősödése, a rendi viszonyok 

restaurációja következett be, aminek az lett a következménye, hogy a biztonságos 

mezővárosokból, így Kecskemétről, Nagykőrösről kivándorlási folyamat indult 

meg. A környékbeli helységek többsége továbbra is néptelen maradt, pusztaként 

 
174  Novák 1978: 24. 
175  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 135, 156.  



 

127 

kerültek Kecskemét és Nagykőrös mezővárosok használatába. Az elpusztult 

helységek lakosai közül számosan a mezővárosok törzsökös lakosaivá váltak. 

Például Kecskeméten a nemesi rangra emelkedett Szentkirályi família neve utal 

Szentkirály falura, Nyársapátról a Pántos család tagjai költöztek Nagykőrösre és 

Ceglédre, Nagykőrösön meghonosodott Dabasi Halász, Inárcsi Farkas, Nyáregy-

házi Nyáry kisnemesi famíliák előneve utal az elszármazási helyükre.  

A migráció, betelepedés állandó folyamatnak tekinthető. Például Ceglédre 

kisnemes família is költözött a 18. század elején. A Márton család székhelye a 

Szatmár vármegyei Zsarolyán volt, ahonnan 1670-ben elköltöztek Szoboszlóra, 

innen Abonyba. Egyik águk Ceglédre került, s a Szoboszlai nevet használta. Re-

formátus család lévén, Szoboszlai [Márton] Mihály az iskola rektora volt, s betöl-

tötte a város főbírói hivatalát is.176 A szomszédos evangélikus tótok lakta helysé-

gekből, így Irsáról is érkeztek betelepülők, mint például a Malya családbeliek.177  

Cegléd a 17. században – Nagykőröshöz, Abonyhoz hasonlóan – református 

mezővárossá vált. A 18. század elején – 1714-ben történt meg a birtokigazolás – 

földesura, a klarissza apácarend megerősítette birtokjogát, s – a cuius regio, eius 

religio elve alapján – a református hegemónia megszüntetesére törekedett. A re-

formátusok háttérbe szorítását a római katolikusok – „peregrini catholici” – bete-

lepítésével valósították meg az 1730-as évektől.178 

A 18. században már a sajátos mezővárosi társadalmi-gazdasági viszonyok – 

Cegléd esetében az úrbéres jogállás – erőteljesen korlátozták a bevándorlást. Kü-

lönösen a szegényebb rétegbeliekét, tilalmazták a zsidók megtelepedését, ugyan-

akkor az iparosokét, főleg a ritkább és hiányszakmák mestereinek letelepedését 

támogatta a mezővárosi hatóság. Kecskemét és Nagykőrös mezőváros tanácsa 

statumokban szabályozták a migrációs folyamatokat. 

Nagykőrös tanácsának 1747. évi rendelete előírja,  
 

„ha valaki más Helységbül a’ Városbann kívánna lakni bé jönni, az ollyatén Személy a’ 
Város Bíráji előtt magát Személy szerint be jelentse, és a’ maga életérül, magaviselet-
érül, ’s háza népérül azon Helységnek Bírájátul, Esküttyeitül, Helység szkott Pecséti 
alatt, hogy minden gyanúságtúl üres légyen, tanubizonyság tévő Levelet hozzon ma-
gával, másként a’ Város Lakossai közzé bé nem vétethetik, annális inkáb magának idő 
nap előtt Jószágot, Szőlőt és más affélét venni meg nem engedtethetik. A’ kik penig 
eddig is hír nélkül bé származtanak, és a’ Város házánál magok igasságát jó bizonyság 
tévő Levelekkel meg nem bizonyították, a’ Városban meg nem szenyvedtetnek, innen 
el mennyenek, hogy miattok Földes Uraiktúl bút ne lásssunk. A’ bestületes Tzéhek-
nek sem lészen szabad a’ Nemes és Betsületes Tanátsnak híre, és eengedelme nélkül 
magok köziben másunnan származott személyt bévenni, mellyet ha tselekednének, 

 
176  Balogh é. n. 
177  A város adókönyveiben nyomon követhető jelenlétük. 
178  Novák 1982: 125–126. 
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azon társaságokban való bévétel semmissé tétetik, és engedetlenségért azon Tzéh a 
Tőrvény Szék eleiben idéztetik.”  
 

Továbbá  
 
„Sokféle szomorú dolgok történnek a’ másunnan ttitkor a’ Városban bé jövő ’Sellér 
és Rideg emberek miatt, mellyek iránt, mint a’ Felséges Helytartó Királyi Tanáts, mint 
a’ Te’kintetes Nemes Vármegye Parantsolatait sok ízben vetűk, kiknekis lappangá-
soknak azon az okai, a’ kik őket be’ fogadgyák; annak okáért minden e’mber úgy gon-
dolkozzék, hogy valaki ollyan jőtt ment embert bé fogad, vélle edgyűtt a’ Városbul ki 
küldettetik, vagy ha valamely gonosztévő találna lenni, érette a’ Tőrvény Széken felel-
ni, ’s eleget tenni kőteleztetni fog.” „Minden ember ollyan ’Sellért fogadgyon a’ maga 
házában hogy ha Felséges Király adójának me’g fizetése előtt eléb áll, maga tartozik 
fizetni érette.”179  
 

A kőrösi magisztrátus már korábban is ennek a statútumnak a szellemében járt el, 

mint arról meggyőződhetünk az 1712. június 12-én hozott határozatából is:  
 
„Dömény Jánosnak és Tarin Katának Városunkban valo be’ fogadtatások iránt a’ blts 
Tanács’ eleibe’n be’ nyujtott s. publicaltatott Instantiajokra es communi toto resol-
valtatik, hogy állapottyok irant valo cse’le’ke’de’te’ke’t me’g visgálva’ a Kőzőnséges 
Társaságban minden botránkozás e’l távoztasse’k, a Városban lakozásra be’ ne’m 
bocsatattnak.”180 

 

A szegénység erkölcstelen viselkedését ellenőrizendő és megszüntetendő, a 

városi hatóságok számos intézkedést foganatosítottak a bevándorlás korlátozása 

érdekében. Kecskemét magisztrátusa például 1737-ben úgy határozott, hogy  
 

„ki ki házához selléreket ne fogadgyon, ha nem a kit és a kiket fogadni akarnak, a 
magistratusnak hírrl tegyék, hogy azt meg visgálván, és hellyes személlynek tartván itt 
városunkban leendő mulatozásra, a vagy lakásra is szabdságot adhason, hogy így a 
gonosz emberek szabados menetelek (oda a hova az ő akarattyoknak tetszeenék) ne 
légyen, és e szerént meg gátoltathatnának”.  
 

A felügyeletet a tizedesek kötelességévé tették, adott esetben felelősségre is von-

ták őket. Például mivel Sziártó Szilvási Miklós tizedes hanyagul végezte munkáját, 

„az elő számlált parancsolatokat nem kívánta observálni”, ezért  
 
„hogy város népe között a jó rend innentül jobban observaltassék, és elöljáróinak is 
engedelmességgel légyenek, a fellyebb egymás után sub numerco 2-do et 3-tio és le 
vet személyeket, hogy Szilvási Miklós a városból maga hátán eggyenkint ki 
horgya, fel találtatott és elvégeztett”  

 
179  Novák 1979: 187. 
180  PML NkV Tan. Jkv. 1736–1718. 150.  
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– szólt a tanács határozata.181 Ugyancsak Kecskemét tanácsa 1769. január 1-jén a 

közrend megőrzése érdekében az alábbi rendelkezést hozta:  
 
„Minden Tized számára egy-egy lajstrom készíttessék, mellyben minden ház, annak 
gazdája, fia, zsellérje, ridegje vagy betyárja nevezet szerint feljegyeeztessék […] Az 
alacsonyabb sorsú és jövevény forma lakosok, zsellérek, ridegek, betyárok, betyárasz-
szonyok és leányok közül szorgalmatossan meg kell vizsgálni, és feljegyezeni micsoda 
eletnek modjat követnek, és micsoda fundusbol élnek […] Ha tizedvizsgáló valamelly 
háznál valamelly személyt találna, ki az első be iratástul fogva származott oda, és 
magistratus hire nélkül fogattatott be, mind a gazda, mind a jövevény áristáltassék 
[…] Ezen visgáláshoz szükséges, hogy a jámbor szomszédoktul, vagy másoktul mint 
a tizedesek és uttzakapitányok szorgalmatos tudakozódás légyen a gyanús házak iránt, 
minemű dorbézolások étczakázások, pásztorokkal vagy más rosszakkal követni szo-
kott társalkodás sülnének ki…”182  
 

1785. szeptember18-án ismét az idegenek beköltözésével kapcsolatban határo-

zott a kecskeméti tanács:  
 
„Mivel a város sok jövevény emberekkel már annyira meg szaporodott, hogy majd 
csak nem külföldiekkelfordul fel, melynek hogy határ tétessék, minemü parancsolat 
adatott ki a tizedekre, innen extenso kilátszik, mind a lakosok tetemes kárából tapasz-
talna a becsületes nemes tanács, hogy azon rendelése melly szerént senkinek semmi 
jövevény embert vagy asszonyt házakhoz fogadni nem volna szabados, okaktol ke-
vésbé hajtatnék végre, sokak pedig ollya hidegséggel vennék, mintha nem is tagjai 
volnának ezen városnak, holott, bizonyos, hogy a gyulladásokkor történt károdo-
dások, és más időben valkó tolvajlások is, ollyan emberek által történnek többnyire, 
kik hazája hagyottak bizonytalan életűek lévén más képpen mindennapi kenyerek és 
élelmek szerzését munkállódni restellik, vagy ha hébe hóba munkálódnak is, annak 
feslett életek és erköcsök miatt hamar torkára hágnak. Felséges uralkodó kegyelmes 
királyunknak s több rendbéli kegyes parancsolattyai meg kivánják, hogy sehol semmi 
koborlo ne tartozkodna. Ezen statutumnak meg ujitásával a tehetősebbeknek 6 forint, 
a szegényebb sorsuaknak 12 kemény pálczáknak büntetése alatt ujra hidettetik, hogy 
senki magánál sem férfit, sem asszonyi renden lévőt, ide értetődnek a fonyó lányok is, 
semmi nemű szín alatt tartani ne bátorkodjon, ha nem még jo ideje kirán hazába uta-
sítsa […] meg határozza a becsületes nemes tanács, hogy ki ki esküdt urai közül a ma-
ga tizedjét akkor, amikor meg sem gndolnák, visgállya, és kinél micsoda ember fog ta-
láltatni,, a régibb statumnak ereje szerint a fellyebb kinevezett rendelés rajtok okvetlen 
fog exequaltatni […] Mint hogy pedig a tized gyűlések éppen arra valók volnának, 
hogy az illy és ehhez hasonló rendelések egyszersmind kinek kinek tudtára légyenek, 
ezek pedig már most olly kevés becsületben vannak sokaknál, hogy vélle keveset vagy 
éppen semmit sem gondolnának, azért közönséges rendelésből az is hirül adatik, hogy 
minnden háztól az illy gyűlésekben ollyan ember jelenjen meg, a ki az otthon marad-

 
181  Iványosi-Szabó 1985: 58–59. 
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takat a hirdetésekre mg taníthassa, külömben minden háznak gazdája egy garast fog 
büntetsül adni a tizedesnek, aki azt a tized bírónak resignálni tartozik…”183 
 

A letelepedés megakadályozása érdekében a városi hatóságok igyekeztek az 

idegenek házasodását is korlátozni.  
 

„Tapasztaltatott, hogy sok jövevény egy-két évi itt tartózkodása után házasságkötés 
által itteni lakásukat mint egy meg erősíteni akarják. Elhatároztatott, hogy azok mel-
lett büntetés terhe alatt násznagyságot [senki] el vállalni ne bátorkodjék”  
 

– szólt a kecskeméti tanács 1798. december 28-i határozata.184 

A városban történő letelepedés engedélyezése mellett bizonyos összeg megfi-

zetését is megkövetelte a hatóság. Ennek összege változott. Például 1809. január 

16-án hozott határozatában a kecskeméti tanács elrendelte,  
 

„a lakosságnak meg nyeréséért járandó taxa azon czéloknak elő segéllésekre nézve, 
mellyre fordíttatni rendeltetett, fellyebb emeltetvén. Minden ennek utána bé vétetendő 
lakosra nézve külön külön 24 Rf-ba állapíttatott meg. Melly summának 1/3 része a tüzi 
cassaba, 2/3 része pedig réssz szerint az árva és talált gyermekek táplálásokra, rész sze-
rint egyéb köz szükségletre nézve a perceptorális cassába tétetni rendeltetett.”185 
 

A Felső-Magyarországról idénymunkára érkezők, mesteremberek egy része 

megtelepedhetett a Három Városban. Érdekességként említhető, hogy Petőfi 

Sándor édesanyjának egyik őse, Hrúz Mihály lakatosként került Kecskemétre a 

18. században. A megtelepedett evangélikus vallású szlovákság egyháza 1792-ben 

szerveződött, később iskolát alapított (Petrovics-Petőfi Sándor is tanult benne 

1828–1831 között), s a 19. század közepén templomépítéshez is látott. Az impo-

záns megjelenésű, romantikus stílusú templomot a jeles építész, Ybl Miklós tervei 

alapján építették fel, s 1863-ban szentelték fel.186 Cegléden is a felföldi – de a 

környékből (pl. Irsa) idevándorolt – tótok hozták létre evangélikus egyházukat.  

A neogót stílusú templomukat Sztehlo Ottó építész 1895-ben készült tervei alap-

ján építették fel.187 

Az idegen kereskedők, görögök, rácok, különösen a zsidók megtelepedését 

Kecskemét magisztrátusa is erőteljesen korlátozta. „Görögöknek, Ráczoknak az 

itteni letelepedés meg nem engedtetett, de harmad napig sátorok alatt áruhatnak” 

– határozott a tanács 1698. augusztus 17-én.188 Egy évszázad múltán jelentősen 

 
183  Iványosi-Szabó 1985: 115. 
184  Iványosi-Szabó 1985: 132. 
185  Iványosi-Szabó 1985. 154. 
186  Novák 1989: 119–121; Sz. Kőrösi 2001. 
187  Novák 1989: 318–319. 
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javult a görögök helyzete. Az 1791. évi 27. tc. értelmében a görögök egyenjogú-

akká váltak a helybeli lakosokkal, cenzus fizetésére kötelezték őket. 1823-ban a 

városi tanács kilenc évre visszamenően 500 forint cenzus és 923 forint egyéb adó 

megfizetésére kötelezte őket.189 

A zsidók, ellentétben a görögökkel, taxa ellenében sem maradhattak huzamos 

ideig a mezővárosban, csupán megtűrtek voltak. Az úriszék által jóváhagyott ta-

nácsi rendelet Kecskeméten a zsidókra vonatkozóan így határozott 1777. május 

30-án:  
 

„az idegen jövő s járó zsidók által, a mint már tapasztaltatott, a lakosoknak károk ne es-
senek, nem a messze földön lakó és esmeretlen zsidók hanem csak nemes Pest várme-
gyebeliek admittáltassnak a vásárlásra és bőr árulásra minden taxa nélkül […] Mind 
azokra az itten maradando árendás zsidóknak oly gondjok legyen, hogy mikor be jön-
nek, a város házánál be jelentsék, hogy meg visgáltassnak s nekik ingyen pecsét fog 
adatni, melly mellett járhassanak gadáknál […] Bejövéseknek ideje legyen, ugy mint 
minden holnapnak az elsőhét, négy vásár eelőtt egy hét és utána is egy hét, és igy egy 
esztendőre 20 hetek […] Az itt maradando árendátorok nem többet ha nem csak két 
szállást tarthassanak, d e feleségeikkel és cselédjeikkel itt ne lakjanak, hane azok csak bi-
zonyos időben itten tartozkodhassnak, két s három szükséges szolgákat mindazon által 
minden koron tarthassanak […] Konyha és kaffe, bor körül egy férfit és egy asszonyt 
tarthassanak és ezeknek harmadik szállást fogadhassanak […] Ezen három szálláson kí-
vül valakik a zsidók közül akár mostanában, akár ez előtt itten házakat árendáltanak, a 
városról el takarodjanak lakó helyekre, s ide csak a ki szabott hetekre jöhessenek […] 
Az itt maradando régi contractusban nevezett zsidók mind az itt lakástól, kereskedéstől, 
kaffe, bor és konyha tartástól a contractualis arendat esztendőnkélnt a városnak le te-
gyék.”190 

 

II. József türelmi rendelete (1781) a zsidók helyzetén is könnyebbített. Meg-

tűrtekké váltak, szabadon gyakorolhatták vallásukat, zsinagógát is építhettek, 

azonban földet, házat nem vásárolhattak. Erről szólt Nagykőrös város statútuma 

1817-ben:  
 

„Mivel a’ Zsidóknak ezen városban a’ helybéli Tanácsnak írásbéli engedelme mellett 
tsak az itt való tartózkodás volt volt eleitől fogva meg engedve: azért a’ Zsidóknak 
sem Háznak sem más fekvő Örökségnek szerzése, ’s vétele meg nem engedtetik, sem 
ház hely nékiek nem adódhatik, ki vévén az egy ’Sinagogájok helyét…”191  
 

Az 1640-es emancipációs törvény, majd az 1868-as törvények már liberalizálták a 

zsidóság helyzetét a mezővárosokban is.192 

 
189  Iványosi-Szabó 1985: 219. 
190  Iványosi-Szabó 1985: 92. 
191  Novák 1979: 196. 
192  Novák 2002. 
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A cigányok betelepedését a mezővárosi hatóságok nem tilalmazták, viszont 

megkövetelték, hogy beilleszkedjenek a helyi társadalomba. A kecskeméti ma-

gisztrátus 1760. április 24-én hozott határozatában előírta, hogy a cigányok kö-

zött tizedest kell választani, aki a főbíró hatása alatt áll. Kötelességéül hagyták 

meg, hogy strázsákat állítson, a cigányság között rendet tartson fenn, s a várost 

híven szolgálja.193 A hatóság célkitűzése volt, hogy a cigányok hagyjanak fel törzsi 

szokásaikkal. Ezzel kapcsolatban tanulságos Kecskemét város eljárása, miszerint 

rendszeresen intette őket a helyi szokások, viselkedési normák betartására. Példá-

ul a városi tanács 1769. augusztus 18-án kibővített rendeletében újította meg a 

korábbi határozatait:  
 

„ha magukat a magyarok életmódjához alkalmazzák, azokkal egyenlő sorban 
fognak tekintetni. Aki érdemes lészen, élő földdel is jutalmaztatik. Szükséges tehát, 
hogy először is adják jeleit a magyaros életnek, kasza, kapa, ásó, sarló, metszőkés, fa- és 
vasvilla, gereblye, csoroszlya koptatással, valamint feleségek a magyar asszonyok módjá-
ra szőlőkben, mezőkben, téglaházaknál vályogvetéssel, fonással, varrással, fonással fog-
lalkozzanak, hogy így napi kenyereiket megkereshessék, a csapszékbeli csavargástól, az 
ottani muzsikálástól, viseltes ruhák és lovak cserebelésétől tartózkodjanak.”194  
 

Mária Terézia királynő rendeleteiben különösen szorgalmazta a cigányok domesz-

tikációját, aminek a vármegyei, kerületi, városi hatóságok rendelkezései is bizonyí-

tékul szolgálnak.195 Kecskemét város tanácsa házhelyeket is osztott a cigányoknak 

– tiltották a városon kívüli putrikban való lakást –, akik azzal üzleteltek. Ezért hatá-

rozott úgy a magisztrátus 1808-ban, hogy a kecskeméti lakosok közül senki se bá-

torkodjon a cigányoktól ilyen házas telket megvásárolni, s  
 
„ki pedig a czigányok közül ezen rendelés ellen a várostul nyert fundusát el adni me-
részelné, az mint ezen magistratus rendelkezéseinek magát ellene szegező, a városból 
ki fog tiltatni”.196  

A hatósági intelmeknek, elvárásoknak azonban kevés hatásfoka lett. Voltak 

azonban cigány családok, amelyek beilleszkedtek a helyi társadalomba, mint a 

kecskeméti, nagykőrösi példák is igazolják. A hagyományos foglalkozásuknak 

megfelelően, kovácsként, vályogvetőként, de zenészként is jó adófizető polgá-

rokká váltak. 

 

 

 
193  Iványosi-Szabó 1985: 70–71. 
194  Iványosi-Szabó 1985: 81. 
195  Lásd Novák 1998. 
196  Iványosi-Szabó 1985: 151. A Jászságban, nevezetesen Jászapátiban hasonló módon üzleteltek a 

cigányok a városi tanács által részükre juttatott házas telkekkel. Novák 1988. 
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TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS; CÍVISGAZDÁK,  

KÉZMŰVESEK A 17. SZÁZADBAN 

 

A Három Város virágkora a 16–17. századra tehető. Majlát Jolán, Márkus Ist-

ván Nagykőrösön végzett kutatásai is megerősítik e megállapítást.197 A szabad 

költözködés tette lehetővé mindhárom város népességének természetes mozgal-

mát. A kiváltságos állapot kedvezően befolyásolta a birtokviszonyokat is: nem-

csak házhelyet, de „ház után való” rétet, szántóföldet, erdőt, s jogot a pusztai 

szubárenda megszerzésére. A városi földek az alapvető megélhetést biztosították. 

A tágas pusztai határon történő gazdálkodás viszont a vagyonszerzés előtt nyitot-

ta meg a lehetőségeket. A legjobb és legtehetősebb mezővárosi gazdák a pusztá-

kon járatták hízómarhagulyáikat, méneseiket, juhfalkáikat, amely jószágokat kül-

földi piacokra hajtották. A jószág értékesítése teremtette meg a vagyonosodást. 

Olyan többletérték-termelésre adódott lehetőség, amely tőkefelhalmozódást 

eredményezett. Ebben viszont a kereskedelem is jelentős szerepet játszik. Az 

ügyesen gazdálkodó és kereskedő, tekintélyes vagyonra szert tevő parasztgazdák, 

részben gazdálkodó és kereskedő, vagyonos kézműiparosok alkották a cívistársa-

dalom meghatározó erejét, magának a mezővárosnak a létjogosultságát teremtet-

ték meg. A kereskedő gazdák helyben is tartottak fenn boltot. Érdekességként 

említhető, hogy maga a főbíró is foglalkozott kereskedéssel. A városi számadás 

szerint például 1688. március 31-én „öreg Biro Úr boltyábul Kando Istvány Ur-

nak Egy Zöld Kalpagot” vásároltak 1 arany árán.198 

A mezővárosok, a 16–17. századi cívistársadalom – a későbbi időkhöz viszo-

nyítva – nyitott volt. A betelepedők előtt is olyan lehetőségek nyílottak meg, 

mint amelyek adottak voltak a már helyben élő, törzsökösnek számító lakosság 

számára. Az adóösszeírások alapján tudjuk bemutatni a mezőváros társadalmi 

struktúráját, körülhatárolni a cívistársadalom különböző rétegeit. 

A 17. századból egy esztendő teljes keresztmetszetét reprezentáljuk Nagykő-

rösön. A vagyon, jövedelem meghatározója és kifejezője az adóösszeg, amely há-

rom főtételből tevődött össze: summa vagy császár-, a fejadó, valamint a marhaszám 

vagy vadszám, amely a jószág- és egyéb vagyon alapján, évenként változó kulcs-

számítás szerint kivetett pénzbeli adónem.199 A császár- és fejadó kivetésének 

számítási alapjai nem ismeretesek, a korabeli dokumentumokból ez nem állapít-

ható meg. A marhaszám a mezővárosi polgár, cívisgazda és kézműves teljes jó-

szágállományának – a későbbi számosállat-számítással vethető össze –, és egyéb 

javainak kifejezője, a cívistársadalom minőségének fontos meghatározó tényező-

 
197  Majlát 1943; Majlát–Márkus 1943; Márkus 1943. 
198  PML NkV SZK 1688/89. 37.  
199  Az adózás kérdéséhez Buza 1984. 
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je.200 Viszont csupáncsak annak figyelembevétele torzképet adhat a mezőváros 

egészéről.201 A kőrösi számítás eltérhet a kecskemétitől. Ebben erősít meg ben-

nünket az a tény, hogy a pénzben megállapított nagyobb összegű adófizetők kö-

zött vannak olyanok, akik nagy marhaszám alapján fizetnek adót, de olyan nagy 

összeget fizetők is vannak szép számmal, akik egyáltalán nem, vagy csak kis mar-

haszámmal rendelkeznek. Ezek között találhatóak a kézművesek, akik jószerivel 

csak a mesterségükből, részben kereskedésből éltek meg, de számosan közülük 

mezőgazdasági tevékenységükkel nagyobb jószágvagyonra is szert tettek. 

Az 1632-es adóösszeírás szerint a következő volt Nagykőrös 373 fős adófize-

tő lakossága:202 

 
ADÓZÓ FEJADÓ MARHASZÁM MEGJEGYZÉS 

 f dn   
András Kovacz 2 50 19  
András Deák 1 – 3  
Ádám István 3 – 82 császáradó f 2 dn 50 
Bak András 1 – 2  
Balasko Mihály 1 25 5  
Balasko Orbán 3 50 49 csizmadia 
Balassa Benedök 1 50 6/1  
Balassa János 1 – 4  
Banczi János  1 50 ? 
Baraczi Jakab 1 50 6  
Baraczi Lukács 3 – 45 császáradó f 2 dn – 
Barko Mihály 1 – 6/1  
Ban György 3 – 187 3 
Ban István 3 25 94 császáradó f 3 dn – 
Balta Máté 2 25 50 császáradó f 2. 
Batka Mihály  1 – 2 
Baÿti Mathe 1 – 18  
Bende Jacab 1 – 8  

Bene Benedök 3 25 ? 
császáradó f 4 dn 25 

1635-ben 50 marhaszám 
Bene Berta 3 25 – császáradó f 2 dn 50 
Bene Mihály 2 25 63 császáradó f 3. 
Benkis István 2 – 23/1  
Berczeli Péter – 50 –  
Bernat János 3 – 23  

 
200  Kecskemét város magisztrátusa 1672-ben meghatározta a vadszám nagyságrendjét: 5 darab kos 

és meddő juh tett ki egy vadszámot, egy malom 10 vadszámot ért. A pénzvagyont is beszámí-
tották, 5 tallér felelt meg egy vadszámnak. Iványosi-Szabó 1988: 80. 

201  Nagykőrös jeles kutatója, Majlát Jolán a mezőváros „elparasztiasodásáról” beszél, csak a mező-
gazdálkodást, a jószágállomány meghatározó szerepét hangsúlyozza a társadalmi rétegződésben 
a „mezei munkások”, „kisgazdák” és „cívisgazdák” csoportjainak körülhatárolásával (Majlát 
1943: 93–95; vö. Buza 1984: 6–7), holott a mezőgazdaság mellett a kézműiparnak, valamint a 
különböző társadalmi rétegekhez kötődő kereskedelemnek is meghatározó szerepe van a me-
zővárosi társadalom rétegződésében, s ez adja meg a mezőváros („agrárváros”, „parasztváros”) 
magas minőségét a 17. században, hasonlóan a civitásokhoz, a későbbi néven ismeretes szabad 
királyi városokhoz. 

202  PML NkV SZK 1632/33. Regestrum Renovatum. 



 

135 

Bese Petőr 2 – 8  
Besse Mihály 1 50 13  
Biro Péter 3 – 38/1  
Bodo Mátyásné 2 – 20  
Boldisar Márton 3 25 – császáradó f 8 
Boli István 2 50 19  
Bolygo Dömötör 1 – 7  
Bolyki Gergőly 2 – 12  
Borbély Gergőly – – 3/1  
Borbély Gergyöly – – – császáradó f 1 dn 50 
Borbély György 3 25 130 császáradó f 3 dn – 
Borbély István 3 – 36  
Borbély Pétőr 3 25 22  
Borcza Petőr – 50 –  
Bordácz Benedök 3 – 35/1  
Boros István – 75 11  
Bors Imre 1 – 13  
Bőde János 2 – 18  
Bőddi György 2 50 13/1  
Bőrőczki Petőr – – 13 császáradó f 1 dn – 
Buda Jakab 3 – 29  
Buda Lőrincz 2 25 19/1  
Buday Fábián 2 – 27  
Buz Mátyás 3 25 61/1  
Cantor Márton 2 – 8  
Contra András – 50 10/1  
Czaczki Márton – 50 –  
Czalla György 1 – 8  
Czekei János 2 25 18  
Czeri János – – 1/1  
Czerkesz János – 50 2  
Czilling Benedők 2 – 20  
Cziriak Dőmőtőr 2 50 10  
Czonka Orbán 3 – 43  
Czorczan István – – 4  
Czorczan János – – 8/1  
Czorczan Lőrinc 3 – 35 császáradó f 2. 
Czorczan Máté 3 25 38 császáradó f 3. 
Czőker Mátyás 3 25 53/1  
Czőngőri Gáspár 2 – 11  
Czuti Gergőly 1 50 10  
Czuti István 2 – 18  
Dain István 2 – 23  
Darin Gergyőly 3 25 –  
Dekány István – 15 –  
Duus Bálint 2 50 19  
Dus István 2 50 35/1  
Dus János 2 – 25  
Dus János 3 – 51  
Dus Mihály 3 25 63  
Duus Mihály 2 25 13/1  
Duus Petőr 3 25 62 császáradó f 3 dn – 
Enczi Balázs 1 50 39  
Erdős István 2 25 39 császáradó f 2 dn 
Erdős János 3 25 63/1 császáradó f 3 dn 
Erdős Mihály 3 25 203 császáradó f 3 dn – 
Erdős Miklós 3 25 76 császáradó f 3  dn 
Faragó Balázs 2 – 3/1  
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Faragó Benedök 2 – 8  
Faragó Lukács 1 – 15  
Faragó Máté 1 – 4/1  
Faragó Mihály 1 50 –  
Farkas Gáspár 3 25 172 császáradó f 3 dn 
Farkas Lukács 2 – 19  
Fazokas Lukács 1 50 12  
Fekete András 3 25 100 császáradó f 3 dn – 
Fekete Mátyásné 1 50 9  
Fodor Simon 1 – –  
Fruttg[us] István 1 50 17/1 császáradó f 1 dn – 
Fruttus Péter 3 25 51/1 császáradó f 3 dn – 
Füle István 3 25 156/1  
Fÿar [Feyer] István – 50 13  
Feÿer Pál 1 – 4  
Garabant István – 50 11  
Gaz Miklós 2 – 6  
Gábor Pálné – 50 3  
Gál István ? ? ? olvashatatlan 
Gál János 2 – 8  
Gáspár György 1 50 15/1  
Godány Dőmőtőr 3 25 49/1 Császáradó f 2 dn 
Gonda György – 25 –  
Grecze Márton – – –  
György Kovacz 2 – 8/1  
György Pál 1 – 8  
Gyűrűsi Bálint 2 – 14  
Halmi János 1 – 5/1  
Hani János 2 – 10  
Hanni János – – –  
Hatvani János 3 25 112 császáradó f 3 dn – 
Haydu János 1 – 4  
Hencz Mihályné 1 – 23  
Herczegh Gergyőly 2 – 20  
Herczeg István 2 – 36/1  
Herczegh János 2 50 23/1  
Herczeg Mihály 2 – 11/1  
Herczeg Mihály 3 – 18  
Hetes Miklós 1 25 8  
Himős János 1 – 5 faragó, asztalos 
Horgas Gyöyrgy 2 – 32/1  
Horgas Mihály 2 – 34  
Horog Balázs 2 – 24  
Icze András 2 50 21  
Intok Mihály 3 – 5  
István Kovacz – – –  
István Kovacz 3 25 122  
Jakafi Benedök 2 – 17  
Jámbor Mihály 1 25 6  
János Deák – – –  
„Keten Matyassal”    császár adó f 3 dn – 
Jo Mátyás 3 25 100 császáradó f 3 dn – 
Jobbágy János 1 – 3  
Kakas Gergyőly 3 25 54 császáradó f 3 dn – 
Kalmár János 1 50 8  
Kalocsai Balázs 3 – 33 császáradó f 2 dn – 
Karai Balázs 2 50 5/1  
Kathona János 3 – 38 császáradó f 2 dn – 
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Katona Benedök 3 25 160 császáradó f 3 dn – 
Kádasné 2 50 10 császáradó f 1 dn 50 
Kelemön Balázs 3 25 78  
Kerekÿarto János 3 – 30/1  
Király Györgyné – – 3  
Király János 2 – 45/1  
Kis György – 50 4  
Kis György 2 25 14  
Kis János 1 – 10  
Kis István 2 50 50  
Kis Lőrinc 3 25 53  
Kis Márton 1 50 16  
Kis Mátyás – 25 –  
Kis Pál 1 – 4/1  
Kis Thomas 1 25 5  
Kiss András 2 25 23  
Kocze Thomas 1 – 5 kocsi – kocséri 
Koczis István – – –  
Konya István 3 25 131 császáradó f 3 dn – 
Konya Istvánné 1 50 8  
Konya Pál 2 50 35  
Korsos András 2 50 4  
Kosa János 1 50 9  
Kovacz Illés  3 – 18 
Kovacz István 1 – 9  
Kovacz Márton 2 50 19  
Könczöl Mihály 2 50 26  
Könczöl Sámuel 2 50 30  
Kővér Gáspár 2 – 18  
Kővér István  2 50 27 
Kövér János 3 25 27 császáradó f 2 dn 
Kővér Pálné 2 – 22  
Kun Jacab 2 25 7/1  
Kutas András – 50 3  
Kutas János 3 – – Császáradó f 5 dn 75 
Lakatos Pál  1 50 – 
Lantos Ambrus 1 – 9  
Lantos István 3 – 34  
Lengel Lőrincz – 50 2  
Lengel Pál 1 – –  
Lengi György 3 – 38 lengyel 
Lengi Jánosné – 50 16  
Lengi Petőr ? ? ?  
Lipott Mihály 2 – 12  
Lukaczi Máté – – 2  
Madarász Balázs 2 50 22  
Madarász Gáspár 3 – 48  
Madarász István 1 – 3  
Marczaliné 2 25 26/1  
Marsi György 2 – 7  
Mányoki István 2 50 33  
Mányoki János 1 – 4  
Máté János 3 – 30 császáradó f 2 dn – 
Méhes Lukács 1 50 10  
Mészáros Gergőly 2 25 13/1  
Mihalfi Gergőly 2 – 24  
Miklosi István 2 – 15  
Molnár István 2 50 38/1  
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Monyas Istók – – –  
Moÿses Deák 1 50 6  
Moÿses Deák 3 – 32  
Nagy Berta 1 – 6  
Nagy Ferenc – – 5 császáradó f 3 dn 
Nagy Gál 1 – 4  
Nagy Gergől 3 – 35 császáradó f 2 dn – 
Nagy Gergőly 3 – 38  
Nagy Gergyőly – – 1  
Nagy Gergyöly ? ? –  
Nagy György 1 – 1  
Nagy György – – 50 10 
Nagy Imre 1 25 19  
Nagy István 3 – 47  
Nagy István – – –  
Nagy Lőrinc – – –  
Nagy Lőrinc – 50 3/1  
Nagy István 2 50 16/1  
Nagy Márton 1 50 –  
Nagy Mihály 1 50 13  
Nagy Mihály Lukács 3 – 15  
Nagy Miklós 1 50 24  
Nagy Pál 2 – 23  
Nagy Thomas – 25 –  
Oláh Mihály 3 25 108 Császáradó f 3 dn – 
Őr Pál 1 – 6/1  
Őrőghi Ambrus 1 50 16  
Pali Mátyás 2 50 40  
Pantos Pál 1 50 10  
Pantos Thamas 1 25 13  
Pap György 3 25 91  
Pap János 1 50 13  
Patich János 3 – 40  
Paticz Ferenc 1 – 1  
Pál Jánosné 1 – 2  
Páris István 2 25/1 9/1  
Pesti Ferenc 2 – 16  
Pete János 1 – 13  
Petőr Deák 3 – 2//1  
Petőrfi Mátyás 1 – 5  
Pataki András 1 50 16/1  
Pocz Kovács János 1 – –  
Polgár János – 50 2  
Preczenyi János 2 25 25  
Rabota András 3 25 65 császáradó f 3 dn – 
Rácz Miklós 1 – 1  
Rus Jacab – 50 3/1  
Rigó János 2 – 4 ács, faragó 
Pocz Kovács János 1 – –  
Sáfár Dömötör 3 – 36 császáradó f 2 dn – 
Sáfár Gergelyné – – 1  
Sáfár Győrgy 3 25 72 császáradó f 3 dn 
Saytos János 2 – 13  
Sandor Balas 3 – 3  
Sági János 1 – 1  
Sido János – 50 –  
Siroka Lőrinc 2 50 25  
Siros János 3 25 140 császáradó f 3 dn – 
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Soféja János 2 – 6/1  
Sofÿa? ? ? ? olvashatatlan 
Sofÿ Gergyőly ? – ? olvashatatlan 
Somogi János 2 – 30  
Sos Gergőly 1 50 9  
Sos Lőrinc 2 – 27  
Sosné 1 50 1  
Sűket Albert 1 20 1  
Szabó Benedők 1 50 6  
Szabó Gergyőly 3 – 32  
Szabó György 3 25 29  
Szabó György 1 – 1  
Szabó István 3 25 180 császáradó f 3 dn – 
Szabó István 1 – 6  
Szabó János  1 50 1 
Szabo János  2 50 11 
Szabó János  1 – 7 
Szabó János  1 – 4/1 
Szabó Mihály 1 – 8/1  
Szabó Mihály 1 – 7  
Szabó Miklós 1 – –  
Szabó Pál 2 50 13  
Szappanos Thomas  3 25 56 
Szaniszló István 1 – 2  
Szarka János – – 32  
Szerdaheli Márton 1 50 15/1  
Szivos Pál 2 – 13  
Szikszai István 3 – 10  
Szivos Lukács 1 – 14  
Szőrős Pál 3 – 53 császáradó f 2 
Szőcz István 3 – 38  
Szőcz István 2 – 25  
Szőcz János  2 – 11/1 
Szőcz János  1 25 2/1 
Szőcz János  1 50 26 
Szőcz Máté  1 50 – 
Szőcz Mátyás 3 25 50  
Szőcs Pál 1 – 6  
Szőcz Phűlőp János  1 – 20 
Szőke György 2 – 33/1  
Szőke Máté 1 – 6  
Szunyogi Pál 3 – 36 császáradó f 2 dn – 
Szÿarto Albert 1 – 2  
Szÿarto András 1 25 19  
Szÿarto István 2 – 9  
Szÿarto István – – 12  
Szÿarto János 1 – 4  
Szÿ István – – 6  
Takacz János – 50 4/1  
Takacz Mihály 2 – 7  
Takacz Thamas 2 – 1  
Tako Petőr – 50 1/1  
Tasi István 3 25 ? 1634-ben 101 marhaszám 
Tasi Márton 3 25 – császáradó f 10 dn – 
Tatar Lukács 3 25 97  
Tollas István 3 25 67 császáradó f 3 dn – 
Tollas János 3 50 250 császáradó f 3 dn 
Tollas Gergőly 2 – 19  
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Tollas Pál 3 25 130 császáradó f 3 dn – 
Tott Albert 2 50 14  
Tott Gáspár 3 25 84 császáradó f 2 dn – 
Tott Gáspár 1 – –  
Tott Gergyőly 1 – 3  
Tott György 1 – 3  
Tott György 2 – 16  
Tott István 1 50 46/1  
Tott István 1 – 7  
Tott István 2 – 10  
Tott Márton 2 – 26  
Tott Máté 1 – 16/1  
Tőrők Gáspár 1 – 15/1  
Tőrők István 3 25 74  
Tőrők Lőrinc 2 – 7  
Udvardi Mihály 3 – 60  
Urházj Dömötör 1 50 15/1  
Uzli Gergely 3 – 32  
Vas Lőrinc 2 – 29  
Váczi Mihály 3 – 41  
Várkonyi János 1 – 4  
Végh András – 50 3  
Végh János – 50 8  
Végh Thoma  2 – 7/1 
Vid Szabóné – – 1  
Vida Mihály 2 – 12  
Vizállasi Mihály 2 – 15/1  
Warga Ferenc 3 – 33  
Warga Ferenc 2 – 24  
Warga György – – –  
Warga István 1– – 28  
Warga István 1 – 34  
Warga Jacab 1 – 4  
Warga János 2 50 1  
Warga János 2 50 34  
Warga János 2 – 10  
Warga Lőrinc 2 50 4/1  
Warga Márton 2 50 20  
Warga Miklós 1 50 4  
Warga Tamás 3 – 18  
Wayda Thomas – 50 5/1  
Wőrős János 2 25 15 szappanos 
Wőrős Pál 2 – 15  
     
? Mátyás ? ? ? olvashatatlan 
? András 1 50 5 olvashatatlan 
? István 2 – 13/1 olvashatatlan 
? András 2 – 11/1 olvashatatlan 
? János 2 – 23 olvashatatlan 
? András 3 – 50 olvashatatlan 
? ? 2 50 27 olvashatatlan 

 

Tekintettel arra, hogy nincsen regisztrálva az egyes lakosok birtokában lévő 

szántó, kaszáló területe, a birtoknagyságra nem lehet következtetni. Az állatva-

gyon kimutatása azonban alkalmas arra, hogy a társadalmi rétegződés megállapí-

tására kísérletet tegyünk. Az állatvagyont Nagykőrösön a marhaszám, Kecskemé-
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ten a vadszám (ez a név egyszer fordul elő Nagykőrösön) fejezi ki, amely az utóbbi 

mezővárosban – mint utaltunk rá –, a 17. század második felében nem csupán 

jószágot, hanem egyéb ingatlant és ingóságot is magában foglalt.203 Mivel töre-

dék, negyed és fél marhaszám is található, arra a következtetésre jutunk, hogy egy 

marhaszám valójában egy számosállatnak felel meg, azaz egy egész, öreg állat szá-

ma több növendék jószágot foglal magában. Az 1630. és 1632. adózó esztendő 

marhaszámadatait emeljük ki: 

 
ÉV  1630 1632  

ÖSSZES ADÓZÓ  200 373  
     
MARHASZÁM  %  % 

0 19 9,5 37 9,9 
0–10 54 27,0 121 32,4 

11–20 31 15,5 73 19,6 
21–50 35 17,5 85 22,8 

51–100 17 8,5 27 7,3 
101–200 6 3,0 12 3,2 
201–300 1  2  

 

Az adóösszeírásokból egyértelműen megállapítható, hogy igen magas a mar-

haszámmal nem rendelkezők aránya. Ez csak részben hozható összefüggésbe a 

vagyontalanokkal, mert ebbe a kategóriába tartoznak a kézműves iparosok 

is, akik, még ha jószágvagyonnal nem rendelkeztek is, de mesterségükből szár-

mazó jövedelmük alapján jelentős mértékű adót fizettek a város pénztárába.  

A következő kategóriában is számottevő iparos található. Összességében a kéz-

művesek aránya az összlakosság tekintetében kimagaslónak mondható. Az iparo-

sok – akik gazdálkodtak, kereskedelemmel is foglalkoztak, vásárokra jártak – 

szükségszerűen tartottak nemcsak igásállatot, de fejőstehenet, juhot, disznót is.  

A mezőváros lényegének másik fő meghatározó rétege az iparosság 

A kézművesek száma nem állapítható meg egészen pontosan. A korai idő-

szakban, azért emeltük ki a fent jelzett két esztendőt, mert az egyének neve még 

szoros kapcsolatban állt a foglalkozásukkal, azaz a keresztnévhez tartozó „ragad-

ványnév” a mesterség mivoltát takarja (pl. István Kovács, Péter Kovács), az illető 

vezeték-, családi nevét jelenti egyben. A későbbi évtizedekben már keverednek a 

mesterségnevek (pl. Takács nevű ember csizmakészítéssel foglalkozott 1661-

ben). A korabeli források szövegkörnyezetéből gyakran megállapítható a kézmű-

ves szakma is, annak ellenére, hogy a vezetéknév nem a mesterségre utal (pl. 

Abonyi, Debreczeni Kovács, Abonyi Borbély, Gyöngyösi, Sentei Szabó, Pécsi 

Varga, Pécsi Szűcs vagy Balasko varga, Német kerékjártó, stb.). A közölt 1632-es 

adóösszeírásban vastag, dőlt betűvel emeljük ki a kézműiparra utaló neveket. 

 
203  Az adózással kapcsolatban Majlát 1943; Buza 1984; Iványosi-Szabó 1990. 
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Nagykőrösön legnagyobb számot képviseltek a ruházati szakmák, mint a szabók, 

vargák, szűcsök, de a kovácsok is – őnekik rendre dolgozniuk kellett a budai, pes-

ti törököknek –, mellettük megtalálható a borbély, faragó, takács, lakatos, kerék-

gyártó, fazekas, korsós, szappanos, mészáros, szíjgyártó szakmák is. Az 1661-es 

adóösszeírásból a kézműveseket emeljük ki, de – összevetésül – a 100 marha-

szám feletti cíviseket is feltüntetjük: 

 

ADÓZÓ FŐ 
MARHA-

SZÁM 
CSÁSZÁR- ÉS FEJADÓ MEGJEGYZÉS 

  ft    dn fn    dn  
     
Adam Márton 134 10 – 10 –  
Alföldi István 2 1 tallér 1 tallér  
Balasko Márton 1 3 3  [Placsko] – varga 
Balta Marci – 4 – 4 –  
Barbély György – 8 – 8 –  
Barbély Mihály – 2 – 2 –  
Debreczeni János 
Kovatz – 

– 6 – 6 – 
 

Boros János 94 10 – 10 –  
Dus János 122 10 – 10 –  
Csira Tamás 4 2 – 2 – kereskedő – szappanos 

Csismadia János – 1 tallér 1 tallér 
„Adott két Pár Csismát Szőrős András 
és Csaplár Pap János számára” 

Czegledi Mészáros Já-
nos – 

1 1 – 1 – 
 

Cziriak Dömötör 135 10 – 10 –  
Csurgai Mihály 2 4 – 2 – asztalos 
Darasi János  – 5 – 5 – [„felső Országi”] „Csismat fn 1 dn 40” 
Eötvős Gergely 5 8 – 8 –  
Eötvös Pál 2 5 – 5 –  
Faragó Balázs 2 2 – 2 –  
Faragó Benedek – 1 tallér 1 tallér  
Faragó János 6 3 50 3 50  
Faragó Miklós 4/II 3 – 3 –  
Fazekas András 8 2 – 2 –  
Fazekas István 4 5 – 5 –  
Ferenc Kovatz 1 2 – 3 –  
Fruttus Márton 120 10 – 10 –  
Fruttus Pál 7 7 – 7 –  
Gábor István Kűrti – 1 – 1 – csizmadia 
Gorsa Mihály – 3 – 3 – – 
Halvágó István – 3 – 3 – kerékgyártó 
Hímes János – 5 – 5 – faragó, asztalos 
     

Jakabfi Benedek 3   
hoztak el Tizedesek… hatt pár Sarut 
fn 6 dn 60 

Jo Máté 133 10 – 10 –  
Kis Varga Mihály – 3 – 3 –  

Komsi Tamás – 3 – 3 – 
vadász – „Puskassagaert Fekete Tamas 
adott 1/I Tallert” 

Kovatz Ferenc 85 10 – 10 –  
Kovatz Gergely 75/II 10 – 10 –  
Kovatz Illyés 10 5 50 5 50  
Kovatz János – 6 – 6 –  
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Kovatz Mihály – 2 – 2 –  
Kovatz Miklós 8 4 – 4 –  
Kozak István – 3 – 3 –  
Kőrmendi Mihály – 3 – 3 – csizmadia 

Lakatos János – 3 – 3 – 
„Munkalkodott Vara’s szűkseghere fn 
2 dn 79” 

Mátyás Kovatz – 1 tallér 1 tallér  
Mészáros István 40/II 6 – 6 –  
Mészáros János – 2 – 2 –  
Mészáros János – 4 – 4 –  
Molnár György 12 8 – 8 –  
M Varga István – 5 – 3 –  
Őreg Varga János – 8 – 8 –  
Pafi [Pálfi] Benedek – 8 – 8 –  
Paris Péter – 6 – 6 – kereskedő 
Pereczes András 2 4 – 4 –  
Pereczes György – 5 – 5 –  
Oláh István 200 10 – 10 –  
Páhi István – 10 – 10 –  
Páhi Mihály 103 10 – 10 –  

Péterfi Mátyás 1 2     25 2 25 
varga – „talrokot csinalt” 
(talrok = tarsoly – N.L.F.) 

Rada István 1 4 – 4 –  

Rigo János – 1 tallér 1 tallér 
ács, faragó – „Az fa Toronyo’ Valo 
munkaja berübűl hajtott ide a Tall dn 
50” 

Sándor István – 4 – 4 – 
vadász – „Puskassagert adott erette 
Fekete Pál fn 2 dn 35.” 

Sánta Szabó Gergely 1 1 tallér 1 tallér kereskedő  
Szabó András 65 10 – – 10  
Szabó András Mester  2 2 – 2 –  

Szabó Barrabás – 4 tallér 4 tallér 
„Az Szakacs Aszszonynakis Csinalt 
egy Szoknyát 1. Tall” 

Szabó Benedek 1/II 3 50 3 50  
Szabó György Mester  1 2 50 2 50  
Szabó György – 3 50 3 50  
Szabó János 9 3 – 3 –  
Szabó Máté 3 4 – 4 –  
Szabó Márton 2 4 – 4 –  
Szabó Mátyás 2 1 tallér 1 fn 60 dn  
Szabó Mátyás 5 8 – 8 –  
Szabó Mihály 27 10 – 10 –  
Szabó Mihály Sentei 1 4 – 4 –  
Szabó Mihály 160 10 – – 10  
Szappanyos György 13 7 – 7 –  
Szappanyos Lőrinc – 3 – 3 –  
Szappanyos Pál 4/1 5 – 5 –  
Szappanyos Veres Pé-
ter – 

– 80   – 80 
 

Szőcz János 1 2 – 2 – 
„Egy Tabori Északi Jancsi nevű 
Legenjnekis csinalt egy kődment fn 4” 

Szőcz János 3 10 – 10 –  
Takács András 2 4 – 4 –  
Takács Gergely – 2 50 2 50 „Csinalt Kett Csismat 1. Tall” 
Takács János – 4 – 4 –  
Thuri István 105 10 – 10 –  
Urházi János 120 10 – 10 – – 
Varga Dániel – 4 – 4 –  
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Varga Gergely 22 7 – 7 – fiával gyütt 
Varga György 3 6 – 6 – „adot tharo’ sarutt’ 
Varga Gyurka – 1 tallér 1 tallér  
Varga István – 4 – 3 –  
Varga János – 2 50 2 50  
Varga János  – 1 tallér 1 tallér 
Varga János – 4 – 4 – „Szunyogi Vei” 
Varga Lőrinc – 3 – 3 –  

Varga Mátyás – 8 – 8 – 
„Kett Tizedesnek adott Sarutt fn 2 dn 
45. Adott egy Kordovantis fn 2 dn 25” 

Varga Mihály – 4 – 4 –  
Varga Miklós – 2 – 2 –  
Varga Miklós 6 4 – 4 –  
Varga Pál 8 5 – 5 –  

Varga Pál – 3 – 3 – 
„Gyalog törökök számára adott két 
pár botskor bőrt dn 36” 

Ványi Tamás 5 7 – 7 – varga 
Ványi Varga János – 6 – 6 – – 

 

Az adóösszeírás mellett regisztrálták a helyben lakó kufárokat, özvegyasszo-

nyokat, rideg legényeket is. Az 1661-es „Rideg Legények es Jűvevenyek” kimuta-

tása szerint „Lakatos Thamas Öreg Lada Sarka’ munkalkodott”, amiért 20 dénárt 

kapott, „Borbely Istvannál lako Varga János Legény.”, „Szőcs István Mes-

ter Thurinál lako”, „Marto’ Legén Szőcz Istvánál lako” adott 1-1 tallért,, 

„Benes István hazafelében lako Kecskei Varga Thamásért adott Pata Jancsi 2. 

Tallert”, „Szentesi Darabos István”, „Borbély János Mester”, „Varkonyi 

Nagy Miklós Farago Jakab altal”, „Kovács Illyés házába’ lakozo Szij 

Mattyas”, „Kis Varga Jánosnál lakozo Szent Királyi Nagy András”, 

„Baronyai Szabo István Mester”, „Toszeghi Meszaros János” fizetett 1-2 

tallért, „Varga Jakab Mester adott az Saru adásával edgyütt 1. Tall.”, „Nagy Ja-

kab ki János Kovácsnál lakik adott 1. Tall.”, „Fazekas Geczi Fazakas Andras 

Öcse Fekete István Vásár Birotul haitot kezünkbe 1. Tall.” – jegyezték fel.204 

A kézműipar jelentősége a mezőváros lényegét, annak fejlettségét hangsúlyoz-

za. A jelentősebb szakmák, mint a szabó, szűcs, varga, szappanos, takács már 

céhszervezetet alkottak a 17. században. Érdekességként megemlíthető még, 

hogy a ritka foglalkozásnak számító ötvös szakma is létrehozott céhet az 1666-

ban készült pecsétnyomójuk bizonysága szerint Nagykőrösön, Kecskeméthez ha-

sonlóan.205  

Az adózó lakosság összetételében tehát a kézművesek is jelentős arányt kép-

viseltek. Az adóösszeg alapján számosan a vagyonosabb társadalmi réteghez tar-

toztak, de akadtak olyanok is, akik a legnagyobb állatvagyonúak között szerepel-

tek. Ezt a 100 marhaszám felett rendelkező cívisgazdák kimutatásával mutatjuk 

be: 

 
204  PML NkV SZK 1661/2. 122–126.  
205  Novák 1994; vö. Szádeczky 1913; B. Bobrovszky 1980. 
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 1630 1632 1636 1640 1661 

Ádám Gergely – – 466 – – 
Ádám István – 82 – – – 
Ádám Márton – – – 650 134 
Balla Máté – – 100 – – 
Bán György – 187 – – – 
Bán István – 94 – – – 
Bene Berta 200 – 283 – – 
Bene Mihály …..– – 100 – – 
Boldisár Márton – – – 210 – 
Borbély György 105 130 – – – 
Borbély Péter 180 – – – – 
Boros János – – – – 94 
Buz Mátyás – – – 109/1 – 
Czapo Lőrinc – – 138/1 – – 
Czirják Dömötör – – – 220 135 
Czirják Pál 141 – – – – 
Darin Gergely – – – 154 – 
Dus János – – – 84 122 
Dus Mihály – – – 70 – 
Erdős Mihály – – 197/1 – – 
Farkas Gáspár – 172 233 206 – 
Fekete András – 100 – – – 
Fruttus Márton – – – 101 120 
Füle István 144 – 137 – – 
Godány Dömötör – – – 132/1 – 
Hatvani János – 122 – 98 – 
István Kovács – – – 149 – 
Kelemen Balázs – – 117/1 114/1 – 
Konya István – 131 – – – 
Joó Mátyás – 100 – 140 – 
Joó Máté – – – – 133 
Katona Benedek – 160 200 220 – 
Kovács Illés – – – 106 – 
Kovács Ferenc – – – – 85 
Nagy István – – – 90 – 
Oláh Mihály – 108 – 340 200 
Páhi Mihály – – – – 103 
Pap György – 91 – – – 
Sáfár Benedek – – – 93 – 
Siros János – 140 – 240 – 
Szabó András – – – 265 60 
Szabó István 153 180 – 134/II – 
Szabó Mihály – – – – 160 
Szarka János – – – 83 – 
Szívós Benedek – – 127 – – 
Tatár Lukács – 97 – – – 
Tasi István – 101 – – – 
Tollas János – 250 400 326 – 
Tollas Pál – 130 281 247 – 
Tatár Lukács – – 105 – – 
Török Itván – – – 100 – 
Turi István – – 101 – – 
Urházi János – – – – 120 
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Nagykőrösön tehát a Tollas, Czőker, Oláh, Erdős, Borotvás (később Beret-

vás), Bubori, Bene, Fruttus, Szívós, Dús, Ádám, Czirják, Joó, Godány, Tasi, Siros 

(vagy Zsiros), Katona, Buz, Urházi, Oláh cívisfamíliák tartoztak a legvagyono-

sabbak közé a 17. században. Az iparos cívisek között a Borbély, Szabó, Szőcs 

vagy Szűcs családok rendelkeztek legtöbb jószággal, közülük Szabó András 

emelkedett a legtekintélyesebb cívisgazdák közé. Rendszerint közülük kerültek ki 

a mezőváros fő- és második bírói. Például Ádám Gergely – aki számadó bíró volt 

1632-ben – 159 marhaszámú volt 1626-ban, s 1635-ben pedig már 466 birtokosa, 

tehát egy évtized alatt rohamosan gyarapodott a vagyona. Rokona (feltehetően 

fia) Ádám Márton 1640-ben 653 marhaszám birtokában volt (a leggazdagabb 

ember ebben az esztendőben), s 1645-ben is 400 marhaszámot tüntettek fel a 

neve mellett az adókönyvben, de 1658-ban már „csak” 155 marhaszámot, később 

pedig nyoma veszett. A Borotvás és a Fruttus famíliák szintén a 17. században 

alapozták meg vagyonukat. Borotvás István 1650-ben bukkan fel a számadás-

könyvben, mindössze 3 marhaszámmal. 1658-ban is még csak 12 marhaszám je-

lezte vagyoni állapotát, de már 1679-ben 298 marhaszám mutatta a cívisgazda te-

kintélyét a városban. Fruttus Márton 101 marhaszám birtokosa volt 1640-ben. 

1658-ban 130, 1682-ben pedig 80 marhaszám után vetették ki rá az adót. Az em-

lített családok később is tagjai a mezővárosi társadalom felsőbb rétegének, ám 

több család – mint pl. a Czorczan, Czőker vagy a Tollas – eltűnt a 18. század-

ban.206  

Nagykőrös társadalmi rétegződését, vagyonos családjait 1690-ből is bemutat-

juk. A várost négy járásra, s járásonként két-két tizedre osztották fel.207 

 
I. JÁRÁS 1. TIZED 2. TIZED II. JÁRÁS 1. TIZED 2. TIZED 

Tallér      
0 7 4 5 3  

>    5 48 43 54 33  
>  10 20 22 18 28  
>  15 11 4 11 6  
>  20 4 14 3 3  
>  25 4 1 1 4  
>  30 – 3 1 1  
>  35 – – – –  
>  40 1 1 – –  
>  45 – 1 – –  
>  55 – 1 – –  
>  60 – – 1 –  
>  75 – – – 1  
>100 – – – –  

Összes 95 94 94 79  

 

 
206  Novák 1978a: 73. 
207  PML NkV SZK 1690/91.  
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I. JÁRÁS 1. TIZED  I. JÁRÁS 2. TIZED  

Adóösszeg Gazda Adóösszeg Gazda 

Tallér  Tallér  
    

25 Csete Gergely Nobilis 45 Hegedűs István 
25 Zolnai Jánosné Debreczeni 40 Seres Márton 
24 Bozó Pál 30 Boli Mihály 
22 Faragó János 27 Sánta Ferenc 
20 Abani Varga Gergely 26 Viztövi András Kecskeméti 
20 Ács István 24 Illyés Kovács Istók 
15 Szÿ Gergely Kécskei 20 Gerecze Péter 
15 Pécsi Varga Mihály 20 Kalla Mihály 
15 Tott György Pálinkás 20 Oskoda János 
14 Farkas István 20 Told Pál 
13 Dongó Szabó János 19 Erdős János 
12 Karacsi János 18 Szabó Pál 
12 Sigó Miklósné 18 Szűcs Dávid 
11 Dain István 18 Tott Mihály 
11 Vas Mihály 15,5 Jacabfi István 

10,5 Farkas János 15 Kanczo Péter 
10 Bata Péter 13,5 Varga János 
10 Kis János Faber 12 Boros János 
10 Szabó János Kécskei 12 Szivos Andor 
10 Szelei János Czeglédi 10 Góbi Mihály 
10 Vida Mihály 10 Hatvani Pálné 
  10 Tüge Mihály 

 
II. JÁRÁS 1. TIZED  II. JÁRÁS 2. TIZED  

Adóösszeg Gazda Adóösszeg Gazda 

Tallér  Tallér  
    

60 Sepsei István Nobilis 28 Csáni Miklós Fekete 
28 Szalai György Monori 24 Csizmadia Nagy Istók 
25 Buda Péter Nobilis 24 Hamza Jacab 
20 Pap József 24 Joó Gergely Nobilis 
18 Másik Tott Márton 22 Csurgai Varga Mihály 
16 Horváth István 18 Bakonyi János 
15 Baranyai Nagy János 16,5 Sigri István 
15 Baranyai Nagy Mihály 16 Cziriák Szűcs Istók 
15 Kecskés András 16 Csapó János 
15 Török János 15 Baracskai István 
15 Vég István Kovács 14 Szegyko Istvván 
14 Bagoly Józsefné 13,5 Tott János Coetus 
14 Csáni Sámuel 13 Daroczi Jancsi 
12 Balog János 13 Fejér János 
12 Boros István 12,5 Szépe György 
12 Som János 12 Patonai Mihály 
12 Tekes István Kécskei 10 Buzás János 
10 Deák Miklós 10 Csonka János 
10 György Kovács 10 Nagy János 
10 Mészáros István 10 Patik János 
10 Palásti Mihály 10 Ványi János 
  – Ványi István Nobilis 
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III. JÁRÁS 1. TIZED 2. TIZED IV. JÁRÁS 1. TIZED 2. TIZED 

Tallér      
      
0 4 5  2 7 

>    5 33 37  40 39 
>  10 15 16  11 25 
>  15 5 1  1 10 
>  20 3 6  2 5 
>  25 5 1  4 1 
>  30 – 5  – 1 
>  35 5 –  – – 
>  40 1 2  2 – 
>  45 – –  – – 
>  50 – –  1 – 
>  55 – 1  – – 
>  60 1 –  1 – 
>  75 – –  – 1 
>100 – –  1 1 

Összes 72 74  65 90 

 
III. JÁRÁS 1. TIZED  III. JÁRÁS 2. TIZED  

Adóösszeg Gazda Adóösszeg Gazda 

Tallér  Tallér  
    

60 
Szőrős András Nobi-
lis 

36 Szemere Pál 

38 Oskoda István 36 Baracskai István 
35 Cziriák Pálné Nobilis 30 Dobos Pál 
35 Komjáti István 27 Bondocz Moyses 
35 Sánta Mihály 27 Üllei Kovács György 
35 Szabó István 26 Vayko Mihály 
28 Dus János 24 Rab András 

25 
Berkes Gergely Nobi-
lis 

20 Boros Mihály 

25 Szÿ Ambrus 19 Kecskés János 
24 Dani Varga 18 Molnár István 
22 Dus András 18 Told Péter 
21 Varga Gergely 17 Dömény András 

20,5 Könczöl Ferenc 17 Istráb György 
20 Kövér István Nobilis 16 Száraz István 

19 
Szentesi Kovács Ist-
ván 

14 Szurmo István 

12 Oskoda Gyurka 13 Jaro Péterné 

12 
Rácz vagy Beke Já-
nos 

13 
Szalai Csizmadia 
András 

12 Tott György Miska 12,5 Pintér Máté 
11 Cziriák Mihály 12 Benda Gergely 

4,5 
Kakas Gyurka Nobi-
lis 

12 Horvát István 

  12 Német György Üllei 
  12 Pap Geczi 
  11 Csillag János 
  11 Kis Mihály 
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IV. JÁRÁS 1. TIZED  IV. JÁRÁS 2. TIZED  

Adóösszeg Gazda Adóösszeg Gazda 

Tallér  Tallér  
    

100 Beretvás János Nobilis  100 Siros Mihály Nobilis  
60 Urházi Péter 30 Gyenis János 
50 Molnár Mihály 25 Kállai György 
40 Vas Mihály Nobilis 20 Tószegi Mészáros István 
25 Katona György 18 Buz István Nobilis  
25 Kovács István Nobilis  18 Pálfi Benedekné 
22 Pap Pál 15,5 Karay Ferenc 
22 Szentesi Nagy Mihály 15 Sigri Gál János 
16 Bartha Mihály 15 Torsa Albert 
15 Tollas János Nobilis 14,5 Karay István 
10 Bende János 14 Göbölyös Gyurka 
10 Lakos Istvánné 14 Gogány János 
4,5 Páhi János Nobilis  14 Kis Pál 

  13 Fruttus Gáspárné 
  13 Istvány Kovács 
  12 Bako János 
  12 Sallai János 
  10 Fruttus Mártonné 
  10 Szántó Péter 
  10 Török Bálint 
  6 Szenczi Györgyné Nobilis  
  4,5 Bakó István Vásárhelyi 
  – Bubori Györgyné Nobilis 
  – Pörkölt Gyurka 
  – Somodi János Nobilis 
  – Szivos Mihály Nobilis  

 

Az 1690-es adóösszeírás regisztrálja a nemeseket, akik többségükben fizettek 

adót, de néhányan nem adóztak, de gabona- és mustdézsmát adtak a városnak. 

Többen külső helyekről telepedtek meg a városban, akik szintén adófizetők vol-

tak, akárcsak az iparosok (kovács-, mészárosmesterek s a pásztorok). 

Kecskemét mezőváros 17. századi társadalmi rétegzettségét B. Mikes Katalin 

kutatása alapján ismertetjük. Az állatvagyonnal, vadszámmal rendelkezők megosz-

lása alapján így alakult a város társadalmi differenciáltsága.208  

 
Év Vadszám nélkül 1–10 11–50 50 felett 

1662 22,4 % 36,2 % 29,0 % 12,4 % 
1681 12,3 45,5 % 32,0% 10,2 % 
1689 28,8 % 54,5 % 14,7 % 2,0 % 
1700 31,3 % 51,2 % 13,8 % 3,7 % 
1712 59,9 % 34,8 % 4,1 % 1,2 % 
1728 47,5 % 38,7 % 11,5 % 2,3 % 

 

 
208  B. Mikes 1979: 13–14. 
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A vagyonos cívisréteg aránya lecsökkent a 17. század végére, melynek oka a 

háború, a létbizonytalanság. A rendelkezésünkre álló forrásanyag kellően igazolja, 

hogy Kecskeméten is a jószágtenyésztés volt a vagyonosodás fő tényezője. Né-

hány példa jól szemlélteti egyes cívisek vagyonát: például „Szabó Mihály urunk” 

Köncsög-pusztán tartott állatait azért sarcolták meg, mert megsértették az 

ágasegyházi határt – jegyezték föl. Csupán 50 darabból álló gulya mentesült a bír-

ság alól, a többiért 180 tallért kellett fizetnie,209 Bakos Kata birtokába 157 marha 

jutott 1662-ben férje halála után, s Kalocsa János 100 darabból álló ménesét haj-

tották el a rablók Pusztaszerről 1664-ben.210  

A cívisek legtekintélyesebbjei kerültek Kecskeméten is a főbírói székbe: a 17. 

században többek között az Ágoston, Csaba, Cseke, Czirkátor, Halasi, Pathai, 

Kamarás és Szentkirályi család tagjai viselték ezt a tisztséget.211  

Cegléd társadalmi viszonyaira csupán a 17. század végétől találunk adatokat. 

A századforduló táján a legvagyonosabb cívisek közé tartoztak a Móritz, Bóbis, 

Füle, Geszteli, Kapu, Milus, Szaku, Virág családok. Például az 1720/21. évi adó-

összeírás szerint Milus Mihály fizette a legtöbb adót, 130 forintot, utána követke-

zett Geszteli János 52 forinttal, Füle Miklós 42, s Kapu Márton 16 forint összeg-

gel. A városlakók többsége itt is 1–10 forint között fizette adóját.212  

Mint utaltunk rá, szükségszerűen pozitív szerepet játszott a kisnemesség a 18. 

században. A rendi viszonyok között csupán ők voltak képesek arra, hogy a ko-

rábbi autonómiát a megváltozott politikai viszonyok között is épségben tartsák. 

Még akkor is, ha nem önzetlenül tették, a hatalom kényszerítette rá őket. Majlát 

Jolán és Márkus István Nagykőrös mezővárosnak a „rendi viszonyok közé ido-

mulása” kapcsán állapítják meg a mezővárosi társadalom „elparasztiasodását”, 

tehát a 17. századi állapotokhoz képest lemerevedést, hanyatlást: urak által veze-

tett, parasztok által alkotott mezővárosra világítanak rá.213 Kétségtelen, a paraszti 

társadalom számára nem kínálkozott olyan gazdasági lehetőség a könnyebb tár-

sadalmi felemelkedésre, mint korábban volt, de továbbra is a mezőváros lényegét 

a mezőgazdálkodás és a vele szoros kapcsolatban álló kézműipar határozta meg, s 

az egykori cívisek kisnemesként, az új politikai helyzetben is feltalálták magukat, 

végül is a társadalmi haladás megtestesítőivé váltak. Ők küzdöttek a polgári jog-

egyenlőségért mint a „nemtelen” parasztváros „nemes” tanácsa.214  

Az „urak” által vezetett mezőváros, kétségtelen, más minőség, mint a 17. szá-

zadi, ám az „elparasztosodás” nem egyértelmű folyamat, a terminológia sem 

 
209  BKML KkV Kiv. Jkv. 1662. 
210  BKML KkV Kiv. Jkv. 1662, 1664. 
211  B. Mikes 1979: 19; Révész 1956. 
212  Novák 1982a: 131–132. 
213  Majlát–Márkus 1943; vö. Márkus 1971. 
214  Novák 1982b: 94–105; Novák 2011. 



 

151 

helytálló a mezővárosi viszonyok alkalmazására: a nemtelen cívisgazdák életmód-

jukban kevésbé különböztek a – korábban is paraszti életmódot folytató – kis-

nemesektől, a paraszti társadalomban is igyekeztek követni őket, műveltségük, 

vagyoni tehetségük által predesztinálva haladtak a polgárosodás útján, akárcsak a 

kisnemesek. Majlát és Márkus megállapítása inkább Ceglédre vonatkoztatható.  

A szabad mezővárosi parasztság, a cívisek veszítették el itt társadalmi erejüket, a 

ceglédieket kényszerítették az úrbéri viszonyok közé. Itt éltek ugyan armalisták – 

társadalmi súlyuk azonban jelentéktelen volt a közösség sorsának irányításában –, 

de a cívisek nem „nemesedhettek meg”, nem alakult ki olyan úri vezető réteg, 

amely progresszív módon védelmezhette volna a jobbágyközösséget, s példát állí-

tott volna elé. Néhány kisnemes létezésére csupán a 18. század végén derült 

fényt, amikor – az adóterhek alóli mentesség reményében – nemességüket igye-

keztek igazoltatni Pest vármegyében.215 

A török hatalom kiterjesztése után (1660-as évek) nemcsak a vármegyei hata-

lom befolyása, szigora erősödött meg, de a Három Város polgársága is arra töre-

kedett, hogy erősítse kapcsolatait, a jó viszonyt a magyar hatóságokkal, annak el-

lenére, hogy ekkor még igen távoli volt a törökök kiűzése Magyarországról. S 

természetesen a Három Városiak nem is tudhatták, hogy mi fog bekövetkezni 

negyed évszázad leforgása után. Ők csak abban voltak biztosak, hogy a magyar 

hatalomtól is függenek, nem kevésbé, mint a töröktől. 

A török hódoltság korában nem vált lehetségessé, hogy a földesurak megtele-

pedjenek a városban. A betelepülő kisnemesek pedig semmiben nem különböz-

tek a mezővárosi cívisgazdáktól. Ezért nem is gördült akadály meggyökeresedé-

sük elé. Például a Kalocsa família a 17. század elején érkezett Nagykőrösre; Nagy 

István már tekintélyes vagyonnal rendelkezett 1653-ban (220 marhaszámmal); 

Csátai Nagy János pedig a század közepén került Nagykőrösre Keglevich Miklós 

földesúr jóvoltából, aki egy jobbágytelek felét adta el neki. A kisnemesek jogilag 

nem különböztek a többi cívistől. Ők is a tanács jóvoltából kaptak, s használhat-

ták a földeket, ők is adót fizettek a mezővárosnak. Tehát részt vállaltak a kötele-

zettségekből. Nemesek voltak már Nagykőrösön a 17. század első felében is (pl. 

a Szarka família), azonban kilétüket homály fedte, a cívisgazdák „megnemesedé-

sének folyamata” az 1660-as években vett nagy lendületet. Több család folyamo-

dott földesurához felszabadítási kérelmével. A földesurak nem zárkóztak el kéré-

seik elől, annál is inkább, mert ez bevett szokás volt Magyarországon,216 s ugyan-

akkor inkább előnyük, mint káruk származott a dologból. A tekintélyes „váltság-

összeg” (több száz tallér) az ő jövedelmüket gyarapította. Például Csete Gergely-

nek 1666-ban szerzett armálist a Forgách család, s ugyancsak Szívós Jánosnak és 

 
215  Novák 1982b: 159–164. 
216  Varga 1969: 240–241. 
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feleségének, Erdős Annának három gyermekükkel együtt, 1667-ben (armálisukat 

I. Lipót megerősítette a század végén). A Keglevichek is támogatták a nemesség-

re törekvőket, manumittálókat. Borotvás István és Erdős Mihály „örökös jobbá-

gyai” 1667-ben szabadultak fel, s váltak armalista nemessé, majd Szőrös András 

és felesége, Bíró Katalin, Joó Máté feleségével, Darányi Juliannával (ők 450 tallért 

fizettek), valamint Sepsei Szabó János, valamennyien 1672-ben.217 Nagykőrös 

1690. évi összeírásában már 26 nemes személyt tüntettek fel.218 

A kisnemesek tehát nagy szolgálatára váltak a mezővárosi kommunitásnak. 

Természetesen nem önzetlenül segítettek, hasznot húztak a város szorult helyze-

téből. Tetétlen-pusztán „nemesi birtokra” is szert tettek (Erdős Mihály, Csete 

Gergely, Beretvás Anna, Farkas János és mások), mindemellett azonban érde-

kükben állott, hogy a város egysége ne bomoljon fel, a város irányításában 

részt vegyenek. A rendi viszonyok között ez érvényesült, s rendszerint ők töl-

tötték be a fontosabb hivatalokat egészen a 19. század második feléig, az auto-

nóm mezővárosi tanács megszűntéig. Kecskeméten hasonló volt a helyzet. Az 

1809/10-es esztendőben például Balázsfalvi Kiss Mihály volt a főbíró, az adó-

szedő Ferentzi László, s a szenátorok között szerepelt Ladányi Gergely, Saátor 

Péter, Sárosi János, Szél János, Hajagos János nemes személyek.219  

A „nemtelen”, régi cíviscsaládok fokozatosan kiszorultak a legfontosabb vá-

rosi hivatalokból. Nagykőrösön például a tekintélyes cívis Fruttus Istvánt 1739-

ben választották meg utoljára főbírónak, s a másodbírói tisztet is csak néhányan 

tölthették be (pl. Szépe János). A cívisgazdák arra törekedtek, hogy minél előbb 

armálishoz jussanak, s így megnöveljék hivatali tekintélyüket. Így például Balla 

Gergely – aki nótáriusként kezdte írni a város krónikáját az 1740-es években – 

„nemtelenként” nyerte el a második bírói hivatalt Nagykőrösön. Főbíróvá elő-

ször 1758-ban választották, amikor már nemessége megszerzése folyamatban 

volt (felesége egyébként nemesasszony volt, Dabasi Halász Zsuzsanna). Mária 

Terézia adományozott neki armálist 1759-ben. Ettől kezdve több alkalommal vi-

selte ezt a tisztet.220 Bartók István sorsa is rokon vonásokat mutat Balla Gerge-

lyével. Ő tanítónak jött Ung vármegyéből, s miután feleségül vette Inárcsi Farkas 

Pál nemes leányát, tanácsi hivatal viselésére is érdemessé vált. Nemességét 1802-

ben igazolta Pest vármegye.221  

 
217  PML NkV ZL Proport. Jkv. I. k. 307, 310, 317–319. Szőrös Andrásnak például a megnemesíté-

se idején 700 szarvasmarhája és 100 darab juha volt Mikebuda-pusztán. Szilády–Szilágyi 1963. 
II.: 44–45. 

218  Novák 1978a: 44. 
219  BKML KkV Tan. Jkv. 1809/1810. 
220  Novák 1978a: 61. 
221  Benkó 1908: 34. 
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A 18. században csak a városi hivatalt is szerző kisnemesek számára nyílott 

meg a vagyon gyarapításának lehetősége, amely a korábbi évszázadokban az 

egész mezővárosi cívistársadalom számára adott volt. Nemesi joguknál fogva – 

egyénileg – mind több pusztai bérletet igyekeztek magukénak tudni. A mezővá-

ros határán erre nem adódott lehetőség: mert a föld a földesúré volt, illetve az ő 

„reprezentánsáé”, a kommunitásé, vagyis a „nemes tanácsé”. A tanács vette bér-

be például Füzesmegye-pusztát 1729-ben, de ott a nemesek tekintélyes számú 

marhája legelhetett, s nem a mezővárosi parasztságé. Nemes Karay Gergely a 

kunszentmiklósiak Orgovány-pusztáján bérelt legelőt 1795-ben juhfalkája számá-

ra. A nemesi birtokszerzésre – a mezőváros égisze alatt – az 1840-es években is 

lehetőség adódott. A kőrösi tanács megvette Ágasegyháza, Páhi-puszta egy részét 

(1172 és 646 kat. hold földet), amelyet kivétel nélkül nemesek (Becze, Patay, Far-

kas, Gál, Jalsovitzky, Keszey, Mészáros, Mótsy, Beretvás, Pap, Gombay, Sántha, 

Vajkó, Wladár) között osztották fel.222 

A vagyonos, tekintélyes nemesek és cívisek kezén felhalmozódott anyagi javak 

kellően reprezentálják Kecskemét és Nagykőrös gazdasági potenciálját is. Kecs-

keméten például Kőrös Mihály ingóságait 1752-ben vették lajstromba: 359 arany, 

200 tallér, 2 db ezüstpohár, ékszerek (egy pártaöv, egy aranygyűrű, 2 db ezüst 

gyűrű, két öltözetre való ezüstgomb ezüstkapcsokkal), valamint 152 db juh s egy 

ház került összeírásra.223 Lubi Aloisius 1783-ban szánta magát végrendelettételre, 

kijelentve: „valamelly javatskáim vagynak, mind azok a’ Hitvösömmel edgyütt va-

ló szerzeményeim”. Az ingatlanok között egy darab szőlőt említ, egy „egész ker-

tet” a Csődörben, egy másik zálogos kertet is, valamint lakóházat. Hat igás ökrén, 

három kocsis lovon kívül 40 db heverő marha és 318 db juh képezte vagyonát.224 

Herczeg János 1780-as végrendeletében István fiának  
 

„drága házat, házi eszközöket, szántó földet, erdő, szőlőt, vetemén Földet, 6 ökröt, 4 
tinót, 2 tehenet, szekeret minden meg kívántató lántzokkal, szántó minden szer-
számmal, 3 lovat kotsit minden hozzá valóval, kenyérnek és vetni való gabonát, pénzt 
100 forintot adtam”  

 

– jelentette ki. Két lányának egyenként 3000 forintot hagyott, a harmadiknak ez-

ret, s a negyediknek is hagyott valami keveset.225 Nagykőrösön nemes Pap János-

né asszony 1739-ben készíttetett végrendeletében házáról, két mezei kertjéről, 

egy akláról, két darabban lévő szőlőjéről, több szarvasmarháról s lóról, valamint 

több mint 300 juhról hagyatékozott gyermekei között.226 

 
222  Novák 1978a: 104. 
223  BKML KkV Tan. ir. végr. Nro 68/752. 
224  BKML KkV Tan ir. végr. Nro. 31/783. 
225  BKML KkV Tan. ir. végr. Nro. 14/1788. 
226  PML NkV Tan. ir. végr. Nro. 17. 
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A nem nemesek, nemtelenek rangját vagyonuk fémjelezte. Détári János például 

a Nógrád vármegyei Détár faluból szakadt Kecskemétre, s amikor érezte halálát 

közeledni, 1758-ban szülőhelyének templomára hagyott 200 forintot, a szécsényi 

barátokra pedig „ötödfű Paripa Csikót alamisnába”. Összesen 4492 forint összeget 

osztott szét örökösei között, úgyszintén rájuk hagyta igásökreit, lovait, valamint 83 

db gulyán lévő marháját és 74 db méneses lovat s juhait.227 Rozsda Kovács István 

ingó vagyonát alkotta 1788-ban: 116 db szarvasmarha, 18 db jármos ökör, s mint-

egy 40 db méneses lova és 5 darab kocsis ló, összesen 1400 db juh.228 

A nagykőrösi Patonai György 1781-ben végrendelkezett vagyonáról: házáról, 

akláról, malmáról, szőlejéről, 12 marhájáról, négy kocsis lováról, a 60 „öreg juhról”. 

Közel ezer forintja hevert különböző helyeken (pl. „Szelén lakozó Szlivák Mátyás 

200”, „Godány Takácsnál 5”, „Kurva Miskánál 2 f”) s „vagyon Lichtenstein Vá-

rosnál 300” forintja is. A tartozások jószágkereskedelméből eredtek.229 

A 18. század végéig a kisnemes és cívisgazdák között viszonylag békesség ho-

nolt, vagyongyarapításra törekedtek, a közösség ügyeit magukénak vallották, s 

személyválogatás nélkül fizették az adót. Paradox módon – mivel a királynő a 

jobbágyság teherviselését szabályozta – Mária Terézia 1767-es úrbérrendelete 

borzolta fel először a mezővárosi kisnemesség kedélyét: az adófizetési kötelezett-

ség sértette önérzetüket, „nemesi jogaikat”. 

Az 1795. évi 77. t.c. kötelezte adófizetésre mindazokat a nemeseket, akik nem 

„ősi jószág” birtokában voltak, hanem a mezőváros földjét használják, akárcsak a 

többi városbeli gazdák. A legnagyobb baj abból eredt, hogy a nemesek nem akar-

ták tudomásul venni a városi fennhatóságot: a birtokolt földet nemesi jószágnak 

tekintették, s megtagadták az adófizetést s egyéb közös teherviselést. A vármegye 

döntése enyhítette a feszültségeket az 1810-es években. Különböző csoportjait 

állapították meg a nemeseknek.230 

A legtekintélyesebbek közé tartoztak a közbirtokosok (compossessor). Kivé-

tel nélkül rokoni szálak fűzték őket a földesúri családokhoz, s így – örökségi jo-

gon – földesurakká válhattak ők is helyben. Révész László kutatásai alapján tud-

juk, hogy Kecskeméten a Sárközy család a Fráter földesúr örökségi ágán tartott 

igényt „ősi birtokra”, a Herpay és Ladányi családok pedig a Fáy-részre. A Ba-

lásfalvi Kiss família adományként kapta meg Balázsfalvát 1802-ben, amit viszont 

elcseréltek a kecskeméti Plathy-örökséggel, s így ők is kecskeméti földesurakká 

válhattak.231 Nagykőrösön a 18. század közepén telepedett meg a Gombay család 

(Jászkisérről), s ők anyai ágon jutottak az Uza földesurakat illető kőrösi birtokba, 

 
227  BKML KkV Tan. ir. végr. Nro. 4/1758. 
228  BKML KkV Tan. ir. végr. 17/1788. 
229  PML NkV Tan. ir. végr. Nro 134. 
230  Révész 1956: 14; Novák 1978a: 69–70. 
231  Révész 1956: 16–17. 
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valamint a Bernáth család részébe is (alig több mint 12/48 rész). A Gombayak mel-

lett a Balla és a Sigray család öröksége lett a Mokcsay-rész (1/16 rész). A három 

compossessor família természetesen megtagadta az adófizetést, sőt mint a város 

földesurai 42 jobbágytelekre tartottak igényt. Erről nem is voltak hajlandók le-

mondani, ezért a 19. század végéig pereskedtek Nagykőrös várossal, követelve 

maguknak 600 hold földet a felosztott legelőkből, s mivel erre nem kerülhetett 

sor, végkielégítésre tartottak igényt.232 

Kecskeméten találjuk meg az ún. „félnemeseket” (agilisek), olyan családokat, 

amelyek nemtelen cívisek és közbirtokosok közötti házassággal jöttek létre. Pél-

dául a Pászthóy földesúri család egyik örököse, Fáy Mária Szabó Márton cívis-

gazdához ment feleségül, s így ők az ősi juss 1/32 rész tulajdonosává váltak.  

A Hajagos család pedig a Szabó famíliával történt házasság kapcsán juthatott föl-

desúri birtokhoz Kecskeméten.233 

Nagykőrösön a nemesek tekintélyes csoportját alkotják az „Inscriptina-

listák”. Azok, akik a külső földesuraktól zálog címen vagy örök áron szereztek 

fundust, s birtokukat királyi szentesítéssel nemesítették meg, „libertálták”, kivon-

va azt az adóalapból (Balla, Joó, Vajkó, Kalocsa, Beretvás, Molnár, Szívós, 

Wladár család).234 

A harmadik, s egyben legnagyobb csoportot az armalista nemesek alkották. 

Ők csupán személyükben voltak kiváltságosok, vagyonukra nem vonatkozott ez, 

a házhely s a birtokukban lévő föld a mezővárosé volt. Ezért nem húzhatták ki 

magukat a teherviselés alól. Ők nem is konfrontáltak a kommunitással: a városi 

tanácsban ők ültek, s legfőbb oltalmazói voltak a mezővárosi egységnek, 

szembehelyezkedve a közbirtokos nemesekkel.235 

Amikor a két mezőváros folyamatba helyezte a redempciót, fellángoltak az el-

lentétek. Mint a földesurak „jogutódja”, Nagykőrös város igényt tartott a közbir-

tokossá vált nemesek által birtokolt fundusokra, földekre, mivel ők azokat a föl-

desúrtól kapták, de mivel azok eladták jószágukat a kommunitásnak, így már a 

várost illette meg a tulajdonjog.236 A compossessorok sem erről, sem a pusztai 

 
232  Novák 19798a: 66–68. 
233  Révész 1956: 16–17. 
234  Novák 1994: 415–417. 
235  Novák 1978a: 70. 
236  A közbirtokos Gombay András erről ír 1822-ben a Pest vármegyéhez küldött levelében: „nem 

keserves ’e már az örökös földes Úrnak, hogy a’ maga árendánssa még a’ 40 esztendőkkel ez 
előtt Residentiajává fordíttatott funddusát is dissputállya, és még abból is ki akarja forgatni, ’s 
Taxalisstává akarja tenni, és engemet a’ ki Kőrös Városába 23 egész sesssiokat jure optimo 
haeredatio birok mem szégyenl ugy vexalni. Ha soha több vexát ennél nem tselekedetet volna is 
a’ Körösi Mgsttus mint Árendánsom, már ez is halálos seb egy Nemes érzékenységű embernek 
és örökös földes Úrnak […] Tsekély árendában ők bitangolják az én Jobbágyi fundusomat, föl-
deimet, Rétjeimet, egy szóval minden földes Úri Jussomat, mégis írigy szemmel nézik azon 
tsekély fundust is a’ mellyen tsekély Residentionalis Házam vagyon. Valóba fájdalom és sira-
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földekről nem voltak hajlandók lemondani, illetve megtagadták az utánuk esedékes 

megváltási összeg fizetését. A tanács nem tudta visszakövetelni tőlük jogos tulaj-

donát, mert időközben a közbirtokosok a Gombayak vezetésével megtámadták a 

város örök szerzeményeit: a nemesi előjoguk alapján maguknak követelték az egész 

volt földesúri birtokokat, mondván, a jobbágyközösség, „nemtelen város” de jure – 

a Werbőczy-féle incapacitas törvény alapján –, nem vásárolhatta meg azokat. A ka-

tolikus Gombayak törekvését nem koronázta siker, hiába állt mögötte a nemes 

vármegye (Gombay András a hétszemélyestábla bírája volt). A református Ballák, 

Nyáryak, akik támogatták Gombayt, visszaléptek, megkövették a magisztrátust. 

Nagykőrös „szabados város” e hátrányos jogi megkülönböztetés miatt erőteljesen 

fellépett a jobbágy birtokképtelenség (incapacitas) ellen, s nagy szerepet játszott ab-

ban, hogy az országgyűlés eltörölte a törvényt 1844-ben.237 

Kecskeméten az 1830-as években támadt feszültség a tanács és a közbirtoko-

sok között. A Sárközy família szerette volna magáénak tudni a megszerzett egy-

kori földesúri jószágot. A kecskeméti nemesek nem tűrték a városi tanács főható-

ságát, amely közvetlenül az úriszék alá volt alárendelve, s ezért a Hadnagyszék 

megszervezésére törekedtek, amely a vármegye közvetlen főhatóságát ismerte 

el.238 Tekintettel arra, hogy Nagykőröshöz hasonlóan Kecskemét is „nemes ta-

náccsal” rendelkezett, azaz a nemesi jog védelmezte a jobbágyjogú mezővárosi 

közösséget, a nemesek szervezkedésének különösebb jelentősége nem lett.239 

Mint hangsúlyoztuk is, Cegléden a cívisek, vagyonos parasztgazdák megne-

mesedése, manumittálódása nem történt meg, ami érthető, hiszen a klarissza 

rendnek nem állt érdekében az, neki az egész közösség adója kellett. Ennek hiá-

nyában, a 17. század végétől nem válhattak az armalista nemesek kommunitás 

védelmezőivé, így a tanácsban helyet foglaló református cívisek (jobbágyok) ha-

talmát könnyen megtörhette a katolikus testületi földesúr, a Klarissza apácarend. 

A református gazdák nem tudtak védekezni a földesúri befolyással szemben, s az 

ellenreformáció áldozatául estek. A nemesség csupán a 18. század végén hallatta 

hangját Cegléden. Legtekintélyesebbek voltak közöttük a Kapu, Szoboszlai és 

Közép-ajtai Nagy családok, 100 holdas földbirtokkal (ez is jobbágybirtoknak 

 
lomra méltó dolog a’ Kőrösi földes Úr dolga; a’ holott az Örökösnek holmi jött ’s ment ember, 
mint Gubodi [kisnemes család sarja, a város főnótáriusa – N.L.F.] akar törvényt szabni, az föl-
des Uart az árendánsa, sőtt a’ maga jobbágya akarja regulázni […] fájdalomra méltó a’ Kőrösi 
földes Úr állapottya. Ország szerte a’ földes Urtol vár, és ettől nyer földet a’ Jobbágy, 
NKőrösön pedig a’ földes Úrnak, hogy élhessen, a’ maga földjét pénzen kellett megevenni a’ 
jobbágytól. Még is olly háládatlan a’ Jobbágy, hogy földes Urának sérelmére szolgáló földeket is 
tarkón verve el akarja venni, holott ő átallyában a’ NKőrösi Határban szabadon turkál…” No-
vák 1978: 71. 

237  Novák 1978a: 70–75, 1987: 15–18. 
238  Révész 1956: 21–23. 
239  Hasonló volt a helyzet a Jászkunságban is. Vö Novák 2011. 
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számított). Ők ismertették el nemességüket legkorábban a vármegyével. A ceglédi 

tanács például 1808-ban nemesként tüntette fel Szoboszlai Gábort, Jánost és fe-

leségét, Mihályt, Sándort, Kapu Mártont, Gábort és Ferencet, Dienes Józsefet, 

Közép-ajtai Nagy Istvánt, akik „mostanában nemesedtek meg” – jegyezték fel. 

Ők kivétel nélkül armalisták voltak.240 Ennek ellenére – néhány kivételtől elte-

kintve, mint a Közép-ajtai Nagy család tagjai –, kevélyen szembeszálltak a mező-

városi hatalommal, erőszakoskodástól sem riadva vissza.241 

A ceglédi nemesség „harcának” az lett az eredménye, hogy kivonhatták ma-

gukat a mezővárosi tanács hatalma alól, létrehozva 1840-ben a Hadnagyszéket 

(ekkor rendelte el a megye az ő adófizetési kötelezettségüket is).242  

Cegléd mezőváros társadalmának szűkebb rétegét alkották a 100 hold körüli 

gazdák, a többség 30–80 hold közötti birtokkal rendelkezett. A vagyonos réteg 

bemutatására két példát említünk. Öreg Némedi János, őt 1797-ben választották 

főbíróvá, s három éven keresztül viselte hivatalát, tekintélyes vagyonnal rendel-

kezett. 1807-ben bekövetkezett halálakor nagy mennyiségű pénz maradt örököse-

ire: 4187 forint arany és ezüst pénzben, 253 bankó forint, valamint további 

18432 forint (az összehasonlítás érdekében szükséges megjegyezni, hogy ezen a 

pénzmennyiségen mintegy 750 db ökröt lehetett vásárolni az 1800-as években), 

amely különböző helyeken, kölcsönökben feküdt.243 Soltész Mihály 80 holdas 

gazda (7/8 telkes jobbágy) volt, s amikor meghalt 1841-ben, két lakóházat, egy szá-

razmalmot, akol, és veteményeskertet, szőlőt s egy hold erdőt is gyermekeire ha-

gyott. Tanyáján nyolc veremben 910 véka gabonát találtak, s az istállókban hat 

ökröt, egy tinót, három tehenet, három rúgott borjút, egy kanca lovat, négy csi-

kót, valamint 150 db juhot írtak össze.244  

A kisnemesség vagyonilag heterogén réteget alkotott. Többségük csekély va-

gyonú volt (pl. az 1844/45. esztendőben 54 közül 33 személy fizetett 1 frt, vagy 

ennél is kevesebb adót),245 sokan közülük mesterséget folytattak. A legvagyono-

sabbak gazdálkodtak, uradalmi földeket is béreltek, s kupeckedtek. Kapu Pál 

armalista 1845-ben bekövetkezett halálakor tekintélyes vagyon maradt örökösei-

re: a lakóházon kívül két darabban lévő tanyaföld (104 hold), három pászta szőlő 

az Öregszőlőben. Az ingóságok között 6 ló, 4 ökör, 3 borjas tehén, 3 üsző, 11 da-

rab sertés is szerepelt.246  

 

 
240  Novák 1982a: 160. 
241  Novák 1982a: 160–162. 
242  PML CgV Hadnagyszéki ir. 1840–1855. 1. sz. 
243  PML CgV Tan. Közgyám ir. 1807–1847. 4/N. cs. 
244  PML CgV Törv. széki peres ir. 1842. 23/1842. 
245  Novák 1982a: 164. 
246  PML CgV Hadnagyszéki ir. 1840–1855. 11. sz. 
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CÍVISEK, NEMES GAZDÁK A 18. SZÁZADBAN,  

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 
 

A földes gazdák aránya a Három Városban megközelítette az 50%-ot a 18. 

század első felében. Például Kecskeméten 70% volt 1771-ben, Nagykőrösön, 

65,7% 1832-ben. Többségük a kis- és középparaszt kategóriába tartozott (5–50 

kh földterülettel).247  

Cegléd társadalmának tagozódását az adó- és úrbéri összeírásokban követhet-

jük nyomon. Az 1720-as összeírás 184 személyt regisztrál, akik között 124 job-

bágy („hospites”), 35 zsellér („inquilini”) és 32 özvegy szerepel. Az ingó vagyo-

nuk összetétele:248  
 

Személy Ökör Tehén Meddő Ló Öszvér Juh Búza Árpa Zab Bor 

184 306 300 14 190 76 1112 697 201 288 ½ 977 

 

A legtehetősebb ceglédi cívisgazdák vagyona 1720-ban: 
 
Személy Ökör Tehén Meddő Ló Öszvér Juh Búza Árpa Zab Bor 

Balog János 6 3 – 3 – 27 – – – 8 
Bíró Mihály 6 5 – 3 – 30 – – – 15 
Bóbis András 6 7 3 6 3 40 30 9 6 15 
Bóbis Gergely 8 7 – 6 – 80 48 – – 20 
Cseh Mihály 4 2 – 2 – 30 30 – 12 8 
Császár Gergely 4 – 3 – 25 21 – – –  
Császár János 4 2 – 4 – 15 24 9 9 7 
Czira Istvván – 1 – – – – – – – 6 
Czira Máténé – – – – – – – – – 2/3 
Deső Ferenc 4 3 – 3 2 25 10 6 2 – 
Ecser István 4 2 – 2 1 – 12 – – 2 
Farkas Pál 8 5 – 2 3 – 30 21 1 1 
Farkas Mihály 6 3 – 3 – 25 48 – – 15 
Füle Mihály 4 5 – 4 – 45 – – – 20 
Füle Miklós 8 7 2 2 7 60 60 30 18 10 
Ns Geszteli János 8 9 4 7 4 60 12 15 9 12 
Lendér Gergely 2 4 – 3 1 – – – – 4 
Milus Mihály 10 16 – 7 7 60 30 18 – 10 
Nyilas György 2 1 – – – 15 – – – 2 
Solthi István – 1 – – 2 16 – – – 5 
Süveg Gergely – – – 2 – 25 – – – 4 
Ns Szabó András 6 4 – 3 2 45 18 – 9 10 
Szaku János 4 4 – – – – 28 ½ 12 1 25 
Szebeni Mihály 4 2 – – – – 3 – – 5 ½ 
Toth István – 2 – 25 – – – – –  
Varga János 6 4 – 4 – 30 10 – – 10 
Vágó András 6 4 1 3 2 40 1 ½    – 24 11 
Virág Sámuel 4 5 – 4 – 30 30 6 30 10 

 
247  B. Mikes 1979: 35; Novák 1978a: 29. 
248  PML Cegléd Város (CgV) Conscriptio facultatum Oppidi Czegléd Anno 1720. A földmennyi-

ség mértékét nem jelzi az összeírás, minden bizonnyal pozsonyi mérőben állapították meg a 
földterület nagyságát. A bort urna (vödör) mértékegység alapján számították. 
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A 18. század elején, a 17. század végi létbizonytalanságot, a Rákóczi-szabad-

ságharcot követő időszakban Cegléd mezőváros még viszonylag kisszámú lakos-

sággal rendelkezett, közöttük is jelentősebb vagyonnal mindössze 7,6%. Fél év-

század múltán a lakosság száma már jelentősnek mondható, amelyet az 1772-es 

adóösszeírás alapján mutatunk be, s a vagyoni állapot dokumentálására összevet-

jük a nagyobb vagyonú, telkes jobbágyokat az 1769-es úrbéri összeírás adatai-

val.249 

 
Ház Gazda Zsellér Mesterség Ökör Ló Tehén Marha Juh Bor 

886 2317 475 ¼ 71 2783 2155 1592 1013 5160 18270 

 

Fél évszázad alatt mintegy tizenötszörösére emelkedett Cegléd adózó lakossá-

ga. Az 1767-es úrbérrendeletet követő úrbéri összeírás 1769-ben a ceglédi job-

bágyság telki állományát állapítja meg,250 s az 1772-es adóösszeírásban szereplő 

legnagyobb vagyonnal rendelkezők úrbéri állapotát az 1769-es úrbéri összeírással 

összevetve tudjuk megállapítani:  

 
Jobbágy Ökör Tehén Marha Ló Juh Bor Föld Sessio 

Etser István 8 3 5 6 60 45 97 1 ½ 2 
Bokros István Úr 12 4 9 15 140 148 194 3 – 2 
Nagy Istvánné 12 4 3 6 45 – 97 1 ½ 2 
Sági Imre 8 7 1 5 – – 97 1 ½ 2 
Szebeni János 8 6 5 7 52 112 129 2 2 
Szoboszlai Mihályné 18 4 10 8 100 – 129 2 – 2 
Tóth János 18 4 5 12 113 185 194 3 – 2 
Zsengellér Tamás 8 3 2 7 30 25 97 1 ½ 2 

Balla János 6 4 4 8 40 46 97 1 ½ 1 ½ 
Bálint János 6 1 3 4 – 37 97 1 ½ 1 ½ 
Bóbis István 8 6 3 7 48 32 97 1 ½ 1 ½ 
Czinege György 12 5 1 6 40 5 97 1 ½ 1 ½ 
Matsali István 5 – 5 10 90 122 97 1 ½ 1 ½ 
Mester Ádám 6 6 – 6 30 17 97 1 ½ 1 ½ 
Rigó Márton 10 4 6 9 40 68 129 2 – 1 ½ 
Szets. Lengyel István 6 3 1 4 45 16 97 1 ½ 1 ½ 
Tóth Pál 10 5 1 5 40 – 129 2 1 ½ 

Bán István 6 3 13 5 50 123 65 1 – 1 – 
Bezzeg Albert 13 3 5 6 50 10 129 2 1 – 
Bezzeg János 8 4 1 4 50 39 129 2 1 – 
Cseh István 6 3 3 4 – 45 65 1 1 – 
Csipkó István 10 4 5 8 45 55 129 2 1 – 
Dávid János 6 5 2 8 60 84 97 1 ½ 1 – 
Etser Ferenc 14 5 1 8 60 13 129 2 1 – 
Etser Gergely 10 4 3 7 40 38 97 1 ½ 1 – 
Etser János 10 4 3 11 50 15 97 1 ½ 1 – 
Farkas István 10 4 1 7 60 151 97 1 ½ 1 – 
Far. Kovács János 10 3 6 4 30 130 129 2 1 – 

 
249  PML CgV Conscriptio facultatum Oppidi Czeléd pro Portionali Quanto et Domestica […] 

Anni Militaris 1772/73. 
250  Novák 2006.  
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Farkas Mihály 8 3 4 7 45 56 97 1 ½ 1 – 
Fazekas János 10 4 3 9 50 99 129 2 1 – 
Deli Balog János 6 4 5 6 42 28 97 1 ½ 1 – 
Gomb. Mészáros János 10 6 3 9 60 24 97 1 ½ 1 – 
Gulicska Márton 10 4 6 9 60 – 97 1 ½ 1 – 
Gyarmati Mihály 10 3 19 9 58 56 129 2 1 – 
Horvát István 12 3 7 8 60 104 97 1 ½ 1 – 
Juhász Miklós 8 5 7 13 52 77 97 1 ½ 1 – 
Kapu Ferenc 10 3 8 9 70 40 129 2 1 – 
Kapu János 6 3 – 3 24 19 65 1 1 – 
Kapu Márton 12 6 9 13 120 57 129 2 1 – 
Lahotai Ádám 16 5 12 8 – 89 129 2 1 – 
Lantai Ferenc 8 2 2 3 60 118 97 1 ½ 1 – 
Lédeczi Gergely 8 2 1 5 25 25 65 1 1 – 
Malm. Farkas János 10 6  2 9 60 102 97 1 ½ 1 – 
Mikulás Márton 6 4 2 4 56 32 97 1 ½ 1 – 
If. Oross Gergely 8 3 1 3 25 62 129 2 1 – 
Oross István Ord. Bíró Úr        1 – 
Oross János 10 3 6 6 45 40 129 2 1 – 
Oross Márton 8 4 4 3 – 56 97 1 ½ 1 ½ 
If. Őze Mátyás 6 3 – – – 65 97 1 ½ 1 – 
Rigó József 8 4 – 4 50 46 97 1 ½ 1 – 
Sági János 8 5 1 4 30 – 97 1 ½ 1 – 
Siket János 8 4 5 6 50 32 65 1 – 1 – 
Szakál Tóth Pál 6 2 1 2 – 2 65 1 – 1 – 
Szets. Lengyel János 12 4 5 8 60 16 129 2 1 – 
Tály. Szabó Mihály 16 3 6 10 60 65 97 1 ½ 1 – 
T. Farkas István 6 4 2 4 54 25 65 1 – 1 – 
Tímár Ferenc 6 5 3 5 45 26 97 1 ½ 1 – 
Tímár György 8 4 – 5 50 88 97 1 ½ 1 – 
Ungvári János 10 5 8 8 40 175 97 1 ½ 1 – 
Váróczi András 12 5 6 6 60 70 97 1 ½ 1 – 
Várkonyi Jánosné 20 4 4 6 36 15 97 1 ½ 1 – 
Zsengellér István 10 4 1 5 40 24 97 1 ½ 1 – 

If. Csurgai István – 2 – 2 100 – – – ½ 
Kelemen Ferenc 6 5 2 5 40 21 65 1 – ½ 
Milus Pál 6 1 2 3 20 2 49 ¾ – ½ 
Pistyecz János 6 2 – 3 27 5 65 1 – ½ 

 

Az 1769-es úrbéri összeírás először állapítja meg, hogy ki hány telkes jobbágy. 

Az országos mérték alapján sorolták be a gazdákat jobbágytelki kategóriába. 

Egyes ceglédi gazdák azonban a valóságban ennél jóval több földet birtokoltak. 

Hogy milyen képlékeny volt a helyzet, mutatja a fenti táblázat is, hiszen 1772-

ben, az adóösszeírás már több földterületet regisztrál egyes jobbágyok esetében, 

mint azt az 1769-es úrbéri kimutatás mutatja. 

Az 1768-as úrbérrendezéskor és utánna, a 18. század végén, a következőkép-

pen alakult a jobbágyság helyzete:251 

 
251  Novák 1982: 146. 
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Év Jobbágy Zsellér Jobbágytelek 

  Házas Házatlan  

1768 439  462  565 ¼ 
1769 596  263  404 ½ 
1770 541 171 252 463 1/48 
1773 663 350 106 375 3/8 
1780 698 503 84 372 7/8 

 

Cegléden a földesúr, jóllehet kísérletet tett 1744-ben az urbárium bevezetésé-

re, azonban arra csak az 1767-es úrbérrendelet után került sor. Ekkor vezették be 

az urbáriumot, a ceglédi cívistársadalmat jobbágytelki viszonyok közé szorították, 

ami a korábbi viszonylagos szabad paraszti önállóság megszűnését eredményezte. 

A jobbágyokat telki viszonyok alapján sorolták különböző kategóriákba, ami azt 

jelentette, hogy az országosan megállapított földmennyiségen felüli részt (egy egy 

telkes jobbágy 24 hold szántót és 12 hold kaszálót használhatott), hatalmas nagy-

ságú földterületeket vettek el tőlük. Az országos mértéket nem lehetett végrehaj-

tani Cegléden, így egy jobbágytelek (sessio) lényegesen nagyobb földbirtokot je-

lenthetett (szántó és kaszáló együttesen 93 hold).252 A ceglédi gazdáktól elvett 

földeken mint remanenciális földesúri birtok, a földesúr uradalmi gazdálkodásra 

rendezkedett be. Az elvett földterület nagyságát jól mutatja, hogy Cegléd mező-

város nyugati részén a földesúr kihasította Bercel község területét, ahová német 

lakosságot telepített.253 

A jobbágyság társadalmi rétegződését az általuk használt földbirtok, a job-

bágytelek (sessio) nagysága alapján mutatjuk be:254 

 
SESSIO 1768 1769 1770 1773 1780 1796 1804 1819 1829 

3 4/8 3 – – – – – – – – 
3   – 1 – 1 – – – – – – 
2 6/8 – – 2 – – – – – – 
2 4/8 7 – – – – – – – – 
2 2/8 – – – – 1 – – – – 
2   – 47 11 18 – 2 – – – – 
1 6/8 – – 1 1 1 – – – 1 
1 4/8 48 15 74 3 2 6 6 1 1 
1 3/8 – – – 6 3 2 – – 2 
1 2/8 – – – 19 22 14 10 7 4 
1 1/8 – – – 16 8 2 1 2 3 
1 3/16 – – – – – – – – 3 
1   – 220 199 132 66 58 62 58 30 27 
– 7/8 – – – 21 18 1 5 2 – 
– 6/8 – – 115 123 131 113 102 71 60 
– 5/8 – – – 44 52 1 8 17 20 

 
252  Novák 1982: 146–147. Hasonló volt a helyzet például Békésben és Szentes esetében is. Sima 

1914; Novák 1986a. 
253  Novák 1982: 169–170; vö. Szabó A. 1986. 
254  Novák 1982: 147–148. 



 

162 

– 4/8 113 273 115 108 107 177 215 212 206 
– 3/8 – – – 99 90 23 40 89 101 
– 2/8 – 98 80 34 33 235 273 344 331 
– 1/8 – – – 123 170 198 130 168 217 
– 3/16 – – – – – – – – 7 
1/48 – 2 – – – – – – – 

Összesen 439 596 541 663 698 834 848 944 987 
          

Zsellér 171 350 503 598 766 1006 –   
 462 263        

Házatlan   252 106 84 211 234 276 – 

 

Az úrbéri összeírások tanúsága szerint az urbárium bevezetése után képlékeny 

volt még a jobbágy telekszervezet, a társadalom állapota. A rétegződést, társa-

dalmi tagolódást jól tükrözik, s megállapítható, hogy az 1 teleknél jóval nagyobb 

földbirtokok alakultak ki a földbirtoknagyság korlátozása ellenére is. A társada-

lom gerincét az egy-, fél- és negyedtelkes jobbágyság alkotta. Az úrbérrendezés-

kor még az országosan meghatározott, első osztályba sorolt helységeknek megfe-

lelő telki földeket kaphattak a jobbágyok: azaz, egy egész telkes csupán 24 hold 

szántót és 12 hold kaszálót, összesen 36 holdat. A későbbi rendezés során ezt az 

áldatlan helyzetet módosították (az úrbérrendezés így is hatalmas földterülettől, 

ún. remanenciális földektől fosztotta meg a korábbi szabad paraszti közösséget, a 

jobbágyságot, amelyekből az uradalmat és Bercel falut hozták létre), 93 holdban 

állapították meg az egész jobbágytelki földbirtok nagyságát. 

Az 1769-es úrbéri összeírásban 12 kéttelkes (köztük Vidacs János, Ócsaj And-

rás, Szoboszlaj Mihályné, Szebeni János, Bokros István, Sági Imre, Zsengellér 

Tamás), 14 másfél telkes (köztük Bóbis István, Mester Ádám, Országh Mihály, 

Ör. Csurgai István, Szenczi János, Rigó Máté, Czinege György), 164 egész telkes 

jobbágyot (köztük található a tekintélyes Kapu kisnemes família három tagja, Fe-

renc, János és Márton), 284 féltelkes jobbágyot regisztráltak. Az utóbbi két kate-

gória alkotta a jobbágyság többségét, 27,5 és 47,65%-os részesedéssel.255 

Cegléden külön réteget alkottak a fertályosok, félfertályosok (1/4 vagy 2/8, illetve 

⅛ telkes jobbágyok), akik 23, illetve 12 hold telki földet használhattak. A negyed-

telkesek száma 1769-ben 96 (16%). Arányuk rohamosan emelkedett: míg 1780-

ban a jobbágyság 29%-át alkották ők, 1829-ben már 58%-ra emelkedett az ará-

nyuk.256 

Cegléd lakossága fokozatosan gyarapodott, s annak megfelelően ment végbe a 

telekaprózódás is. Az 1784-es országos népesség-összeírás szerint 7974 lakosa 

volt Ceglédnek.257 Az 1828-as regnicolaris összeírásban 225 jobbágyot és 52 há-

 
255  Novák 2005: 80–87. 
256  Novák 1982a: 147–148. 
257  Danyi–Dávid (szerk.) 1960: 120–121. 
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zas zsellért regisztráltak.258 Az 1845/46. évi adóösszeírás alapján a következő-

képpen alakult Cegléd lakosságának vagyoni rétegződése tizedek szerint, a por-

tákra kivetett pénzösszegnek megfelelően:259 

 
ADÓÖSSZEG I. II. III. IV. V. ÚJVÁROS ÖSSZES  

frt krajcár        % 
         
0 78 120 51 39 72 11 371 12,18 

>    5 285 239 271 226 334 215 1570 51,56 
>  10 139 86 98 46 111 23 502 16,49 
>  15 42 31 43 25 58 1 200 6,57 
>  20 23 24 23 15 28 3 116 3,81 
>  25 24 19 21 9 22 – 95 3,20 
>  30 10 9 7 7 8 1 42 1,38 
>  35 8 7 14 8 7 1 45 1,48 
>  40 7 3 6 2 11 – 29 0,95 
>  45 4 4 1 5 2 – 15 0,49 
>  50 3 5 2 1 4 – 15 0,49 
>  55 3 1 1 2 3 – 10 0,33 
>  60 4 2 – – 4 – 10 0,33 
>  65 – 2 1 1 – – 4 0,13 
>  70 1 1 1 2 2 – 7 0,23 
>  75 – – – 1 – – 1  
>  80 1 1 – – 2 – 4  
>  85 – 2 – 1 1 – 4  
>  90 1 – – – – – 1  
>  95 – 1 – – – – 1  
>100 – – – – – – –  
>115 1 – – – – 1   

Összes 633 558 540 390 669 255 3045  

 

Cegléd adózó lakosságának több mint felét a zsellérsorsúak és törpebirtoko-

sok alkották. A nem fizetők aránya is viszonylag magas. Itt találhatók a 60 év fe-

letti korúak, özvegyek, nincstelenek, elesettek, koldusok, de a városi és uradalmi 

alkalmazottak is, valamint a nagyobb létszámot képviselő nemesek – 47 személy 

–, akik 1840-ben Hadnagyszéket hoztak létre, kivonva magukat a város hatósága 

alól, s önállóan intézték ügyeiket, szedték be az adót is.260 Az 1845/46-os adóösz-

szeírás szerint a következő nemesek éltek a tizedekben: 

 
258  Borosy 1997: 497–513. 
259  PML CgV Czegléd M Várossa lakossainak tehetságeiket magában foglaló Jegyző-könyv 1845/46ik 

évre. Az adó két részből tevődött össze, a megye és a város részére történő fizetésből. 
260  Novák 1982: 161–163. Az adókivetés portánként történt. Kimaradtak az adózásból a középüle-

tek, a városi alkalmazottak lakóházai (csőszök, hadnagyok, fogorvos, orvos, patikus stb.). Pél-
dául a IV. tizedben házszám szerint következett: 1. „Kasznár lak”, 2. „Pap lak”, 3. „Kapitányi 
ház”, 5. „M[ező]. Biztosi lak”, 6. „Posta Ház”, 7. „Harangozó Ház”, 8. „Oskola”, 25. az orvos 
özvegyének „Schveger Antalné Asz” háza, 26. „Kis Katonai lak”, 28. „Ispán lak”, 353. „Az 
Uradalom Felház Korstmája”. 
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I. II. III. IV. 

Dinka Józsefné Bándi András Dénes János Geiger János 
Seres Mihály Bándi Anndrás Juhász István Márton Mihály 
Szalay István Csóri Pál Márton Mihályné Szakter János 
Zsiba Mihály Hoffmann József Szalay Lajos Szikszai János 
 Kapu Gábor   
 Kapu Gábor   
 Kapu Istvánné   
 Kapu József   
 Kapu Mihályné   
 Kapu Pál   
 Báró Kremmererné   
 Molnár Márton   
 Nagy Mihály   
 Nagy Sándor   
 Pajor Antal   
 Sulyok János   

 
V. ÚJVÁROS 

Beleki Sándor Dienes Ferenc 
Csiba István  
Márton Sándor  
Seres Mihály  
Szekerka Jánosné  
Szikszai József  

 

Az egyes tizedekben sok elpusztult lakóházat mutat az adóösszeírás, akiknek 

lakói máshová költöztek a város területén, vagy az aklokban és az Öregszőlőben 

laktak, húzták meg ott magukat. 

Szükséges megemlíteni, hogy Ceglédet 1834-ben hatalmas tűzvész pusztította, 

leégett a város fele, különösen a déli részeket sújtotta. Giba Antal uradalmi föld-

mérő (geometra) 1838-ban mérte fel a város területét, majd 1844-re elkészítette a 

városrendezési térképet. Ennek megfelelően alakult ki a város szabályos utcahá-

lózata, s az aklokat is a város északi és déli részén jelölték ki. A városrendezés 

eredményezte az Újváros kialakítását a déli területen, amely a Gerje patakig ter-

jeszkedik. A városban üresen álló telkek tulajdonosaik jó része már ide költözött 

1845-re, többségük zsellérsorúnak tekinthető az egy forint körüli adófizetéssel.  

Cegléd népessége, s annak ingó vagyona az összeírás kimutatása szerint: 261 
 

Tized Földműves Fiú Lány Atyafi Házas Házatlan Szolga Szolgáló 

     zsellér   
I. 229 30 – – 268 142 15 2 
I. 164 44 – 5 214 59 15 7 

III. 190 33 –  – 324 37 10 
IV. 108 36 1 – 173 68 34 13 
V. 241 40 – – 354 65 8 1 

Újváros 27 2 – – 213 5 – – 

Összes 959 185 1 5 1545 378 82 27 

 
261  A jármos és heverő ökör, tinó, valamint a méneses ló és csikó együtt szerepelnek a számösz-

szegben. Rövidítések: sz – szárazmalom, vm – vízimalom, pü – pálinkafőző üst. 
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Cegléd népessége – a demográfiailag elfogadott 5 fő körüli családlétszámot 

véve alapul – 14 és félezerre tehető 1845-ben. 

 
Tized Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő 

  fejős heverő igás méneses   kapás 

I, 169 78 40 643 46 17 1433 361 7/16 
II. 199 67 41 494 48 25 1369 262 – 
III. 107 59 35 619 46 11 1011 220 2/16 
IV. 136 73 28 373 54 28 882 204 6/16 
V. 202 111 50 722 70 20 1621 330 5/16 

Újváros 2 7 2 71 2 1 34 18 9/16 

Összes 815 389 196 2922 266 102 6377 1396 13/16 

 

Cegléden összesen 63 szárazmalom és 3 vízimalom került összeírásra, 346 

iparost és 47 kereskedést is regisztráltak. 

Az 1845-ös adóösszeírás szerint a legnagyobb – 20 forint felett fizető – gaz-

dák vagyoni állapota: 

 
I. tized          
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés  

        kapa   
89 27 Lovas István Úr 9 2 3 2 50 5 – 14  
78 10 Antal András 6 2 5 – 67 7 – 13 1 pfü 
77 41 Csurgai Mihály Úr 7 2 4 – 50 5 13/16 13  
60 32 Sági Mihály 5 3 4 – 25 4 – 12  
59 21 Csapó Mihály 9 2 5 – 36 4 15/16 16  
57 50 Biró Mihály 8 3 5 – 40 3 4/16 16  
56 22 Kamasz Józsefné 4 2 3 – 35 – 9  
53 42 Réz Mihály Úr – – – – – – – 1 szm 
53 00 Magyar Mátyásné 9 2 4 – 40 2 2/16 15  
50 47 Lengyel Mihály 4 3 4 – 38 4 5/16 11  

49 50 Szunyogh Pál 6 – 3 – 25 6 – 9 1 szm 
48 37 Kollár Mátyás 4 3 5 1 35 2 4/16 12  
42 32 Mester János 4 – 4 – 30 2 – 8  
45 21 Sági József 5 2 3 – 35 2 3/16 10  

41 49 Bán Miklós – 1 4 1 15 7 3/16 5 
1 szm,  
1 pfü 

41 2 Öreg Tóth János 5 1 5 – – 7 15/16 11  
39 48 Farkas Gergely Pál 3 1 4 1 21 3 4/16 9  
38 47 Dóczi János 4 2 4 – 25 1 8/16 10  
37 42 Zsemle Pál 2 – 3 – 30 – 5 1 szm 

36 55 Tóth György János 6 1 4 1 21 1 1/16 14 
1 mes-
terség 

36 42 Détéri József 4 – 4 – 30 – 8  
36 29 Éder Mátyás 2 1 3 1 15 3 14/16 6  
35 30 Magyar Istvánné 6 2 4 – 21 – 12  
35 23 Öreg Farkas Miklós 4 2 4 – 21 – 10  

32 51 Rauch Károly – 2 3 – – – 5 
1 mes-
terség 

31 58 Kubinyi János – 1 4 – 21 4 – 5  
30 48 Banai Pál – 1 4 – 21 4 – 5  
30 31 Tóth Mihály István 3 1 4 1 15 2 – 8  
29 56 Őze István 2 1 3 – 25 1 – 6  
29 52 If. Szunyog Mihály 2 – 3 – 20 1 ½ 5  
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29 9 Jakab Ádám 2 1 4 – 20 2 2/16 7  
29 – Szegedi János 2 1 4 – 20 1 8/16 7  
28 26 Bóbis Farkas János – 2 4 – 21 2 9/16 6  
27 26 Váróczi János – 1 4 1 – – 5 1 szm 
26 30 Szenczi András – 2 4 2 20 – 6  

25 20 
Öreg Csernus Jó-
zsef 

– 1 4 – 21 – 5  

24 23 Magyar János – 1 4 – 15 1 – 5  
23 50 Nagy Jánosné – 1 4 – 15 – 8/16 5  
23 40 Magyar József – 1 3 – 10 1 1/16 4  
29 16 Tóth Jakab József 3 1 4 – 20 1 – 8  
28 11 Tóth Jakab István – 1 4 1 – 1 2/16 5  

25 11 
Juhász Miklós Já-
nos 

– 1 4 – – 4 – 5  

23 59 Zsamberger Mihály – 2 4 – 15 – 6  
23 47 Szegedi András – 1 4 – 15 – 5  
23 27 Farkas Gergely – 1 4 – – – 5  
23 21 Etseri Mihályné 3 – 3 – – – 6  
23 08 Dávid Sámuel – 1 4 – 15 – 5  
22 56 Andre János – 1 4 – 10 1 – 5  
22 26 Zsemle Mihály – 1 4 – 12 2 – 5  
22 23 Macska Pál – 1 4 – – 1 2/16 5  
21 59 Ürögdi János 3 2 3 1 – 1 8/16 8  

21 53 If. Kocsár János – – – – – – – 
1 szm,  
1 pfü 

21 33 
Nyujtó Nagy Fe-
renc 

– 1 4 – 12 – 5  

21 21 Emődi Sámuel – – 4 – 15 – 4  

20 31 
Kecskeméti Batyu 
Pál  

– – – – 15 4 7/16 – 1 szm 

20 23 Etseri József 1 – 4 – – 4 4/16 5  
20 12 Szegedi István – 1 4 – 15 – 5  

19 46 Nagy János Péter 1 1 4 1 – 1 3/16 6  
19 29 Magyar István 1 4 – – – 1 3/16 5  
18 30 Ágai Mihály – – 4 – 15 – 4  
18 19 Sinka         
  Pálinkás György 2 1 3 – – – 6  

17 17 Lengyel József – 1 3 – – 2 – 4  

16 48 Schirmer Ferenc – – – – – 8 – – 
1 mes-
terség 

16 05 Czinege Imre 1 1 4 – – – 6  
15 35 Tóth Pál – – – – – – – 2 szm 
15 32 Csibra János – – 3 – 12 – 3  
15 10 Tóth Jakab Imre – – 3 – – – 6  
14 10 Mózes András – 2 3 – – – 5  

 
II. tized          
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés  

112 41 Szunyogh Mihály 12 2 5 – 100 6 3/16 19  
94 48 Hartyáni Gergelyné 13 4 4 2 45 8 – 21 1 pfü 
83 24 Vida István 9 2 4 2 50 6 – 15 1 pfü 
81 08 Bába         

  Molnár András 12 2 6 1 60 7 – 20 
1 szm,  
1 pfü 

76 15 Öreg Őze István 10 4 6 – 60 4 8/16 20 1 pfü 
67 33 Sági Péter 8 4 3 – – 1 – 15  
64 51 Túri János 6 4 6 – 65 2 16 1 pfü 
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60 22 Lestánszky István 6 2 4 – 40 2 8/16 12  
55 59 Hoffer Mihály 8 4 6 – 40 – 18  
50 51 Szúnyog Jánosné 7 2 3 – 20 1 1/12 12 1 szm 

48 35 Kernács György 5 1 4 1 30 2 5/16 10  
47 18 Sági Ferenc 8 2 4 – 45 2 4/16 14  
47 07 Éder György Úr         

  közgyámnok 6 1 4 1 30 – 11 
1 szm,  
1 pfü 

46 12 Kalocsai Imréné 4 1 4 – 25 3 – 9  
44 06 Herczeg József 4 1 3 – 30 – 8  
43 19 Balog Gergely 5 1 4 – 15 2 15/16 10  
40 47 Öreg Csurgai Ferenc 4 – 4 – – 4 – 8  
40 40 Halmi Pál 4 1 3 2 20 2 – 10  
40 19 SágiMátyás 5 1 3 – 30 1 8/16 9  
38 43 Orosz István 4 1 6 – – 4 – 11  
37 45 Verbó József 4 1 4 1 25 – 9  
35 47 Csurgai János 4 1 3 – 25 – 8  
34 32 Szúnyogh János 2 2 3 – 20 2 – –  
33 07 Farkas Sándor 2 1 4 – 20 – 7  

32 52 Sütő Mihály – 2 4 – 15 
5 

2/16 
6 1 pfü 

32 51 Ujszászi Péter 2 2 3 1 15 
1 

2/16 
7  

32 00 Ecseri András 4 1 4 – – – 9  
31 57 Szanda János – 1 6 1 25 2 – 7  
30 02 Öreg Farkas         
  Szabó János – 1 4 – 15 4 – 5 1 pfü 

29 57 Zsengellér Mihály 2 2 3 – 15 4 – 7  

29 05 Kónya Mihályné – 1 4 – 15 
3 

7/16 
5  

27 28 Gyömrei Istvánné 2 1 4 – 19 
3 

2/16 
4  

27 08 
Farkas Szabó Sán-
dor 

4 2 4 – 20 – 8  

26 04 Némedi Imre – 3 5 1 – 2 14/16 8  

225 58 Piros Péterné 2 1 4 – – 
3 

1/16 
7  

25 45 Rigó János 2 1 4 – 15 – 7  
25 29 Tóth Jakab Istvánné – 1 4 – 15 1 13/16 5  

25 19 Fodor András 6 2 4 – 15 
1 

1/16 
5  

25 12 Csurgai János 2 1 3 1 15 – 6  
24 36 Cseh István – 1 4 – – 2 – 5  

24 29 Mártha Józsefné – 2 3 – – 
2 

5/16 
5  

24 03 Ecser József – 1 4 – 15 – 5  
23 34 Nagy László Úr 4 – 3 – – – 7  
22 54 Kamasz Pál 2 2 2 – 10 – 6  

22 39 Stodola Pélné 2 1 3 2 15 
1 

1/10 
5  

22 16 Hoffer János 4 1 4 3 – – 9  
21 07 Czinege Ferenc – 1 4 – 15 – 5  
20  39 Pintér János – 1 4 – – 1 – 5 1 pfü 

18 48 Geszteli János – – – – – – – 1 szm 

18 41 Boros Tóth András – – 4 – – 
1 

10/16 
4  

18 37 Sinka         
  Pálinkás Pál – – 4 – 15 – 4  
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18 00 Sági István – – 4 – 15 
– 

8/16 
4  

17 52 Mizser István – 1 4 – – – 5  
17 39 Némedi István 2 1 3 – – – 6  
16 03 Zsadon Pál – – 4 – – – 4  
1 07 Farkas József – – – – – – – muzsikus 

 
III. tized          
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés  

           
65 40 Farkas Mihály 6 2 7 – 50 1 6/16 15  
60 01 Bana Farkas János 7 3 1 – 50 – 11  
52 0 Erdős Mihály 6 2 6 – 30 3 4/16 14  

47 11 Zsengellér János 4 2 5 – 25 3 – 10  

46 28 Molnár István 4 1 3 – – 5 4/16 8 
1 szm,  
2 fpü 

43 30 Zsengellér István 4 2 5 – 25 1 6/16 10  
40 25 Lendér Jánosné 4 2 3 – 20 2 11/16 9  
38 33 Öreg Füle István 6 2 4 – 30 – 12  
37 28 Ócsai Péter  2 – 5 – 30 1 – 7 
37 18 Macsali János  3 1 4 – 25 1 3/16 9 
36 22 Szeli istván  4 1 4 – 15 3 – 9 
36 05 Lédeczi István 2 1 4 1 20 1 11/16 7  
35 09 Deli Balog János 2 1 3 – 15 3 1/16 6 1 pfü 
34 53 Túri József 4 1 3 – – 5 1/16 8 1 vm 
34 42 Mártha János 4 1 3 – – 2 – 8  
34 30 Szebenyi Dániel 2 1 3 – 25 – 6  
33 56 Öreg Orosz Sámuel 3 1 3 – – 5 8/16 7  
33 45 Reggel István 2 – 4 – 25 2 – 6  
33 16 Lédeczi András 2 1 3 – 15 2 – 6  
32 55 Gulyás         
  Orosz István 2 2 4 – 12 1 12/16 8  

32 47 Várkonyi István 2 2 4 1 10 2 1/16 8  
31 47 Polgár Szabó Pál 1 1 4 – 18 – 14/16 6  
31 46 Bán Pál 2 1 3 – 20 – 6  
31 22 Végh István János 2 1 4 – 12 1 10/16 7  
30 42 Zsengellér János 2 1 3 – 15 – 6  
30 02 Orosz Gergely – 1 5 1 20 2 1/16 6  
27 58 Szalisznyó András 2 2 3 – 20 1 5/16 7  
26 31 Öreg Harczi István – 1 4 – 20 1 – 5  
26 13 Farkas Péter – 1 4 – 15 2 5/16 5  
25 57 Molnár Péter 2 1 3 – 12 2 – 6  
25 33 Szebenyi Mihály 2 2 4 – – 1 8/16 8  
24 32 Varga Mihály – 1 4 – 15 2 1/16 5  
24 24 Ifj. Farkas Mihály 2 2 5 – – 2 – 9  
23 15 Szalisznyó József – 1 4 – 15 2 1/16 5  
23 08 Palko Molnár János – – 3 – – – 3  
22 56 Mama Tóth István – 1 4 – 15 – 5  
22 41 Farkas Pál 1 1 4 – 10 1 4/16 6  
22 31 Sziládi János – – 5 – – – 5  
22 21 Boda Ferencné – 1 4 – 15 1 11/16 5  
22 14 Zsadon András 2 – 3 – – – 5  
22 10 Ungvári József – – 4 – 12 1 2/16 4  
22 02 Zilah Mihály 1 – 5 – – 1 – 6  
21 36 Zsengellér Ferenc – 1 4 – 15 – 5  
20 53 Ecser István 2 2 9 – 15 – 6  
20 47 Nyavalya Sámuel 2 1 4 – – 1 4/16 7  
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20 32 Ifj. Reggel Ferenc – – 5 – – – 5  

18 51 Barna András 1 1 4 – – – 6  

 
IV. tized          
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés  

           
80 25 Csizmadia         
  Mihály Úr 9 5 7 – 60 3 1/16 22 1 pfü 

73 13 Szűts Mihály 8 3 7 – 50 4 15/16 18  
69 21 Csizmadia Jánosné 6 2 7 2 50 3 11/16 15  

69 12 Negyedi Mihály 9 3 7 – 45 3 11/16 19 
1 szm,  
1 pfü 

52 25 Csizmadia Dániel 5 2 4 – 36 – 11  
52 14 Huszár Istvánné 4 2 5 – 36 3 4/16 11  

46 46 Dávid Mihály 3 2 4 1 20 1 – 10  
42 35 Kökény István 5 2 4 1 30 1 7/16 13  
41 49 Kis Mátyás 6 2 4 1 – 2 – 14  
41 33 Gulitska Ferenc 4 2 7 3 30 – 13  
41 31 Öreg Szüle István 4 2 5 – 20 3 10/16 11  
40 42 Cseh Ferenc 4 2 4 – 20 2 5/16 10  
36 45 Monori Sámuel 5 3 6 2 20 – 14  
35 51 Dávid István 4 2 4 1 20 1 – 10  
34 46 Farkas Péter János 3 2 4 – 26 – 12/16 9  
34 41 Bogdány Istvánné 4 1 4 – 15 1.– 9  
33 31 Farkas Ger. János 6 2 4 – 20 2 – 12  
32 20 Gulitska Pál – 2 4 – 15 – 6  
31 56 Kék István 2 – 4 – 20 3 7/16 6  
31 46 Balog Mihály 3 1 4 – 30 – 9  
31 17 Tar János – 1 4 – 10 7 3/16 5  
28 46 Szekeres Antal 4 1 4 – – – 9  
28 25 Szűts Jánosné – 2 4 – 20 1 – 6  
26 16 Monori Ferenc – 1 4 1 15 1 1/16 5  
25 52 Bezzeg Márton 2 – 4 – 20 – 6  
25 37 Lengyel János 4 2 4 1 – 2 15/16 10  
25 36 Osgyáni Jánosné – – 4 – 15 2 6/16 4  
25 8 Karai Kis György – 2 5 – – – 7 1 szm 
23 – Pálinkás Istvánné – 1 3 – 20 1 – 4  
22 40 Dávid Miklós 1 2 3 1 – 1 1/16 6  

4 1 Paprika András – – – 8 – – –  

 
V. tized           
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés   

            

80 39 
Csizmadia Já-
nosné 

9 3 5 – 65 4 3/16 17   

78 17 Füle Sándor 9 3 5 2 40 2 – 17   
59 16 Farkas Ferenc 5 3 5 1 46 2 6/16 13   
57 30 Pánczél Pál 6 3 7 2 40 – 14/16 16   

55 09 
Hörömpő Já-
nos 

8 2 5 – 36 3 11/16 15   

54 20 Vermes Mihály 5 1 5 – 40 4 – 11   

54 03 
Nagy Endre 
István 

5 2 4 – 30 4 11   

54 02 Cseh János 8 2 6 – 32 3 3/16 16 
1 szm,  
1 pfü 

 

52 27 Vajas Mihály 5 2 4 – 20 4 1/16 11   
50 40 Kósik Ferencné 5 2 4 – 40 1 – 11   
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49 46 
Emődi Tót 
Márton 

6 2 5 – 46 3 4/16 13   

49 39 Vér János 5 2 4 1 30 3 – 11   
46 13 Nyujtó János 4 2 4 – 36 – 10   
45 02 Kardos Pál 5 2 3 – 36 4 4/16 10 1 pfü  
44 14 Macsali Mihály 3 2 4 – 25 1 10/16 9 1 szm  
43 31 Galambos          
  Balog János 5 1 4 – 28 4 – 10   

42 45 Balog Ferenc – 2 4 – 30 2 1/16 6   
38 52 Herczeg József 3 2 4 – 20 2 – 9   

38 25 
Füle Mihály 
András 

2 1 3 – 25 2 . 6   

37 08 Szebenyi József 3 2 6 – 30 – 11   
36 29 Osvát János 1 1 5 – 25 2 – 7   
36 09 Váróczi István 3 1 4 – 30 – 8   
36 02 Soltisz István 4 1 5 – 26 – 10   
36 01 Füle Miklós 5 2 4 1 15 1 10/16 11   

35 16 
Kis Dobos Ist-
ván 

– 2 4 1 30 3 – 6   

33 23 
Török Ádám 
János 

3 2 4 – 26 2 3/16 9   

32 20 Bolyhos János – 1 5 – 25 2 8/16 6   

32 11 
Öreg Füle Mi-
hály 

1 1 4 – 15 1 10/16 6 1 szm  

31 05 
Cserődi Gál 
Mihály 

1 1 4 1 20 2 11/16 6   

30 07 
Tasi Kovács 
István 

2 1 3 – 30 – 6   

29 55 
Szebenyi And-
rás 

2 1 3 – – 2 12/16 6 1 szm  

28 01 
Szebenyi Mi-
hály 

1 2 4 – 20 1 4/16 7   

27 53 Darányi András – 1 4 – 20 – 5   

27 03 
Öreg Győr Ist-
ván 

– 1 3 – – 2 4/16 5   

26 50 Herczeg János – 1 3 – 20 2 – 4   
25 58 Balog Jánosné 1 1 4 – 20 – 6   
25 53 Tar István 2 1 4 1 15 – 12/16 7   

25 47 
Vermes 
Györgyné 

2 1 3 – 10 2 4/16 6   

25 43 Józsa Imréné 1 1 4 – 20 1 – 6   
24 33 Darányi Mihály – 1 4 2 – 3 12/16 5   
23 52 Füle András 2 1 4 – – – 7   
23 31 Czikora József – – 4 – ..– 1 – – 1 vm  
23 04 Kis          

  
Csizmadia Mi-
hály 

2 – 3 – 10 1 – 5   

22 58 Mala István – 1 2 – – 3 11/16 1 
2 szm,  
1 pfü 

 

22 32 Bezzeg András 4 2 4 – – – 12/16 10   
22 22 Szegedi Mihály – – 4 – 20 – 4   
21 46 Ványi Mihály 2 1 3 – 12 – 6   

21 34 
Miskolczi Sá-
muel 

– 1 4 – 10 – 5   

21 31 Mikulás János – – 4 – 15 – 4   
21 26 Ócsai András 3 1 4 – – 1 12/16 8   

20 30 
Zsengellér Fe-
renc 

– 1 3 – 15 – 4   
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Újváros         
ft xr Gazda Ökör Tehén Ló Sertés Juh Szőlő Legeltetés 

          
30 32 Darnyi Gergely – – 5 1 16 1 4/16 ..5 

 

Az 1845/46. évi adóösszeírás kimutatásában Szunyogh Mihály fizetett leg-

többet a város pénztárába. Az 50 forint feletti adófizető családok között van a 

Szúnyogh mellett a Csizmadia, Szűts, Negyedi, Füle, Huszár, Cseh, Antal, 

Hartyáni, Csurgai, Lovas, Sági, Csapó, Biró, Kamasz, Magyar, Vida, Lengyel, 

Őze, Lestyánszky, Túri, Farkas, Hoffer, Erdős, Vermes, Hörömpő. Ugyancsak a 

vagyonos gazdacsaládok közé tartozott a Nyujtó, Bezzeg, Szegedi, Zsengellér, 

Dávid, Macsali. A gazdák jobbágytelki földbirtokkal rendelkeztek – mint utaltunk 

rá, egy telkes jobbágy szántó- és kaszálóföldet egyben számolva 93 hold birtoká-

ban volt –, s az ingó vagyonuk jelentős részét a jószágállomány képezte, de töb-

ben – néhányan csak kizárólag – száraz- és vízimalom, valamint pálinkafőző üst 

tulajdonosaként gyarapíthatták jövedelmüket, úgyszintén mesterségek gyakorlá-

sával. Megállapítható, hogy az 50 forint feletti adózók állatállományában az igás-

állatok között az ökör és tinó aránya nagyobb a lóénál, viszont az 50 forint alatti 

adózó gazdáknál már a ló szerepel többségben. A nagyobb juhállomány is a va-

gyonosabbak gazdaságában található, 40–60 darab körüli falkaszámmal, 100 da-

rabból álló juhnyája csupán a legnagyobb gazdának, Szunyogh Mihálynak volt. 

Nagykőrös társadalmának tagolódását is az adóösszeírások, a fizetett adó ösz-

szege alapján, vagyonkimutatással mutatjuk be kerületek szerint. Az 1715-ös 

adóösszeírás négy kerülete (I. Szűcs János, II. Patik Mihály, III. Komáromi And-

rás, IV. Faragó István processusa):262 

 
Forint I. II. III. IV. Összes % 

       
0 2 8 5 – 15 1,45 

0,5 3 3 2 1 9 0,87 
1 11 8 8 2 29 2,80 

1 ½ 14 26 10 10 60 5,79 
2 17 11 16 16 60 5,79 

2 ½ 1 – – 1 2  
3 54 55 51 60 220 21,25 

3 ½ – 3 5 3 11 1,06 
4 57 41 45 44 187 18,64 

4 ½ 4 6 3 8 21 2,02 
5 35 35 27 31 128 12,36 

5 ½ – 4 1 – 5  
6 27 19 17 22 85 8,21 

6 ½ – 1 2 – 3  
7 12 9 10 9 40 3,86 

7 ½ 1 – 1 – 2  

 
262  PML NkV Adókönyvek 1715. 
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8 18 16 8 16 58 5,60 
9 7 6 4 5 22 2,12 

9 ½ – 2 – – 2  
10 6 10 4 5 25 2,47 
11 3 2 1 1 7 0,67 
12 2 4 5 1 12 1,15 
13 1 2 1 1 5  
14 1 3 2 3 9 0,87 
15 1 2 3 2 8 0,77 
16 1 – 1 – 2  
18 – – – 1 1  
20 – 1 1 1 3  
21 – – – – –  
22 1 1 – – 1  
23 – – 1 – 1  
25 – – 1 – 1  
26 1 1 – – 1  
28 1 – – – 1  
30 – – – 1 1  
34 – 1 1 – 2  
38 – – 1 1 2  
40 – 1 – 2 3  

 280 280 237 248 1035  

 

Az adónyilvántartások szerint Nagykőrös lakosságának többségét alkották 

azok, akik 3-4-5 forint összeget fizettek a város pénztárába. Az adószámítás mér-

téke nem ismeretes, azonban megállapítható, hogy a város lakosságának többsége 

3-5 forint adót fizetett. Ők tekinthetők – a későbbi értelmezés szerinti – kis- és 

középparaszti társadalmi rétegnek. A nagyobb összegű adózók között találhatóak 

a város legvagyonosabb családjai: 

 
I. tized  II. Tized  

forint  forint  
  40 Cseplész János 
  34 Kovács István 

28 Tóth Pál   
  26 Joó Gergely 
  22 Hamza Jakab 
  20 Pap József 

16 Bozó Pál   
16 Oláh János   
15 Csanki István   
15 Patonay István   
14 Veres Mihály 14 Dús Mihály 
  14 Kovács Györgyné 

13 Fenyes István 13 Szikszai Pál 
  13 Takács János 

12 Kopa István 12 Csapó János 
12 H. Szabó György 12 Dús János  
  12 Hamza István 
  12 Kaszap István 

11 Égettboros István 11 B. Szabó Péter 
11 Csete János   
11 N. Szabó György   
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11 Csete János   
10 Babák Miklós 10 Barna György  
10 Boli János 10 Budaÿ György 
10 Egyedi Pál 10 Cseri István 
10 Eötvös István 10 Kis István 
10 Molnár Imre 10 Moses István 
10 Szabó István 10 Sárah Mihály 
9 Palócz Istvánné   
8 Fazekas Gergely 8 Szijjártó János 
8 Dankucz András 8 Takács Mihály 
8 Gerecze Mihály 7 Páris Péter 
    
6 Oláh Mihály 6. Boros János 
6 Tüge István 6 D. János Kovács 
  6 Lakatos János 
  6 M. Faragó András 
  6 Szijjártó István 
5 Dongó Szabó János 5 Korsós Ferenc 
5 Szappanos János 5 Mihály Kovácsné 
5 Szijj Pál 5 Szépe János 
4 Jobbágy János 4 Halasi Nagy István 
4 Kandó Ádám [armalista] 4 Kertész István 
  4 Vass Pál 
3 Szivós István 3 Ádám István 
  3 Borbély Dániel 
  3 Szépe István 

 
III. Tized  IV. Tized  

40 Kovács István   
40 Siros Mihály   
38 Beretvás Jánosné 38 Beretvás István 
34 Farkas János   
30 Domokos András   
  28 Szász Pál 

25 Szalaÿ Pál   
  20 Horvát György 
  20 Szívós István 
  18 Sz. Nagy Benedek 

16 Gémes András   
15 Molnár György 15 Sepseÿ János 
15 Pap János 15 Soldos János 
14 Hegedűs György 14 Barta János 
14 H. Szabó János 14 J. Tóth György 
14 Tancsa János 14 Szűcs Mihály 
13 Rab Mihály 13 K. Szabó János 
12 Csete Gergely 12 Thot Gergely 
12 Muslaÿ Mihály   
12 Varga Gergely   
11 Fazekas István 11 Bekő Mihály 
10 Berkes István 10 Barány András 
10 Czirják Márton 10 Halasi Miklósné 
10 Gál János 10 Karaÿ Ferenc 
10 Somodgyi András 10 Meleg Gergely 
  10 Olasz Jakab 
  9 H. Szabó András 
  9 Karaÿ István 
8 Vajkó János 8 Szappanos János 
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  7 Oláh György 
6 ½ Deső István   

6 Horvát Mihály   
5 Góbi István 5 Rus Gergely 
5 Sidó János 5 Vecseÿ János 
4 Csete Gergely 4 Korsós Albert 
4 Korsós György 4 Szittyai István 
4 Sáfár Péter   
4 Vass András   
3 Tollas Jánosné 3 Borbásné 
  3 Debreczeni János 

 

A legvagyonosabb adófizetők között van a régi cívisfamíliák közül a nemesi 

rangra emelkedett Beretvás, Siros, Joó, Cseplész, Oláh, Hamza, Bozó, de sajátos 

módon hiányzik például a Fruttus család (ami nem jelenti azt, hogy nem laktak 

volna már Nagykőrösön). A 10 forint alatti adófizetők között számos kézműipa-

ros szerepel. Az adószedő bejegyezte a természetben beszolgáltatott értéket is az 

adóösszegbe. Ebből számos kézműves kilétére derül fény. A 6 forinttal adózó 

Horvát Mihálynál feljegyezték, hogy „czinált egj pár czizmát in f[orint] 1 p[oltura] 

32 d[dénár] 2 talpalt edgj pár czizmát in p 9 d 2”; a 15 forinttal adózó Pap János 

szappanosmesterséget űzött, „adott szappant Tizen ött Tablát”, Szappanos János 

8 forinttal adózott, s „adott edgj Tábla Szappant in f 1 adott két Tábla Szappant f 

2”; Korsós Albert fazekasmester adója 4 forint volt, s a város részére „csinált 150 

borivo edényt in et p. f. 1. p. 10”; H. Szabó András 10 forint adót fizetett, s ebbe 

számították a városnak végzett munkáját, „csinált az Szakács Aszszonynak edgj 

Szoknyát f 1 p. 28”; Rus Gergely szintén szabómester volt, s az 5 forintos adójá-

ba számítódott „a Juhasz bujtar dolmánya csinalasaert f 1”; Vecsey János szíj-

gyártó volt, „dolgozott a Város számára edgj kantárt, és edgj te’rhe’lőt in f 1”; 

Debreczeni János 3 forintot adózott, s „adott edgj csizmat in f 1. p. 28. Item csi-

nált edgj pár cszimát in f. 1. p. 28”. Borbély Dániel borbélymester volt, s neki „a 

Város szolgájának Istoknak el szakat ujja gjogjitasaert s borotvalasert engedődött 

el fl 2” a 3 forint összegű adójából. Szittyai István molnár volt, de szeszfőzéssel is 

foglalkozott: „pitli hellye’t E’getbor főzésben és kárt valvan condonaltatott neki f 

1” a 4 forintos adójába. K. Szabó János kereskedéssel foglalkozott, 13 forint adót 

fizetett, s „adott 11 Sing vasat, 8 Sing gjolcsot, edgj Sűveget, e’dgj ittze mézet in f 

4”. Borbásné 3 forinttal adózott, aki ennek törlesztésére „adott ket kőtelet es 

Kovákat in et pro poltr 13”. Szívós János a tekintélyesebb cíviscsaládok közé tar-

tozott, 20 forint adót fizetett, a város „malom kőve’kre kérve’n Eö Kglmetűl 

kőlcsön 30 forintot” – jegyezték fel.263 

Az 1781/82-es adóösszeírás szerint a következőképpen alakult Nagykőrös 

társadalmának tagolódása tizedek szerint: 

 
263  PML NkV Tan. Regestrum Portionalis 1715. 
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Forint I. II III IV Összes % 

       
0 20 33 41 24 118 7,27 
1 41 26 34 38 139 8,57 
2 98 63 78 99 338 20,84 
3 88 79 82 81 330 20,35 
4 66 59 51 55 231 14,24 
5 38 32 35 41 146 9,00 
6 22 18 25 25 90 5,49 
7 21 10 19 10 60 3,40 
8 9 11 12 11 43 2,65 
9 13 14 12 12 51 3,14 
10 8 3 4 5 20 1,23 
11 1 6 7 0 14 0,87 
12 4 1 6 1 12 0,74 
13 3 1 1 2 7  
14 1 1 2 2 8  
15 0 1 0 1 2  
16 1 0 0 2 2  
17 0 1 1 0 2  
18 0 1 0 0 1  
19 0 1 0 0 1  
20 0 0 0 0 0  
21 0 1 0 0 1  
22 1 0 1 1 1  
23 – 0 – 0 0  
24 1 0 1 0 2  
25 – 1 1 0 2  
26 0 0 0 0 0  
27 0 0 1 0 1  

Összes 436 363 413 410 1622  

 

Nagykőrös lakosságának többsége 2-5 forint között adózott, ez a réteg te-

kinthető továbbra is a mezőváros gerincének, amelyben a kis- és középbirtoko-

sok, valamint a kézművesek alkottak többséget. A társadalom tagolódását az 

egyes lakosok adóösszege alapján, tizedenként mutatjuk be: 
 

I. Tized  II. Tized 

Adóösszeg Adózó Adóösszeg Adózó 
forint dénár  forint dénár  

   24 36 ½ Karai Gergely Úr 
23 71 ½ Antal Mihály Úr    
21 88 Patonai János    
   20 94 Öreg Szarvas Mihály 
19      
18 84 Patai József Úr    
17 83 Öreg Labancz János    
16   16 01 Kaszap Jánosné 
15 30 ½ Lichtenstein Mihály    
14 49 Öreg Tancsa István    
13 79 ½ Som[ogyi] Kovács István 13 70 ½ Komonyi Mihály 
12 50 ½ Soós Mihály 12 12 ½ Szarka Mihály 
12 39 ½ Balog Pál    
11 30 Cs. Kis Gergelyné 11 14 ½ Gémes János 
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11 19 ½ Fehér Gergelyné    
11 55 Huszár Pál    
11 04 ½ R. Szűcs Mihály    
10 81 ½ Madaras Toót András 10 95 Dabis János 
   10 64 Dabis Szűcs István 
   10 65 Kis István 
   10 82 ½ Nyerges Györgyné 
   10 05 ½ Szász József 
9 03 ½ Gegő István    
9 86 Molnár Pál    
9 55 ½ Monori [Bakos] József    
8 17 Mészáros János 8 92 Józan János 
8 35 Dain Mihály az Akolban 8 63 L. Szűcs János 
8 82 Gál István 8 80 Szarvas István 
8 58 Halász Miklós    
8 49 Sallai János    
8 72 ½ Somodi András    
7 16 Ádám Miklós    
   6 77 Czira Sándorné 
5   –   
   4 35 Komonyi Jánosné 
3 84 Czutorás András    
3 00 ½ Irházi István    
3 41 ½ Kakas Istók    
3 91 ½ Vízi Molnár István    
2 76 Biro Kovács János 2 11 Kakas Gergely 
2 03 ½ B. Kovács István 2 42 Kanász Hajdu András 
2 2 Habos Kovács István    
2 08 ½ Siga Sámuel Musikus    
1  Dina Péter 1 95 Ifj. Bundavarró Veres Mihály 
1 93 Hajmás Sára 1 20 Tímár István 
1 50 Nyikos Csizmadia    
0 85 ½ Czompo István    
0 53 ½ Dora Pörsi    

 
III. Tized IV. Tized 

Adóösszeg  Adóösszeg  
forint dénár  forint dénár  

      
24 15 Szabó István    
23 89 ½ Fruttus János    
23 24 ½ Szabó Mihály Úr    
22 –     
21 60 ½ Demeter István 21 86 Dajka Mihály 
20 –     
19 –     
18 –     
17 –     
16 12 Korsós Mihály    
15 –  15 12 B. Balog István 
 –  15 57 ½ F. Nagy István 

14  – –   
13 93 Katona Mihály 13 98 ½ Patonai Mihály 
13 38 ½ Szabó Máté 13 24 Szűcs Mártony 
 –  12 97 ½ Hatvani István 
 –  12 12 ½ S. Nagy Jánosné Asz. 

11 41 ½ Dús Ádám 11 77 Pesti István 
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11 15 Csók Mózes    
11 06 Hegedűs István    
11 67 S. Toót Mihály    
11 45 ½ Szecsej László    
11 87 Úri János    
10 32 B. Pándi Istváán    
10 24 Cz. Szabó Péter    
10 07 G. Barta Mihály    
10 82 Labancz István    
10 41 ½ Nagy István    
10 91 Olasz István    
9 95 ½ Kaszap János    
9 29 ½ Katona Istvánné    
8 74 ½ Pati József Úr 8 55 Szappanos István 
7 –  –   
6 15 Égettboros János    
6 61 Korsós Gergely    
5 –  –   
4 32 Korsós Péter    
4 76 ½ Szélkovács András    
3 –  –   
2 01 Öreg Nádverő Istvánné    
2 34 ½ Trifont Ferenc    
2 62 ½ Zajos János    
1 03 Bajor Gergely 1 69 Czompó András 
1 36 ½ Parti Kovács István 1 18 Pálinkás Panna Bacsónál 
   1 05 Zavaros János elszökött 
0 53 ½ Iffju Égettboros János Attyánál 0 53 Kovács Ferenc Papnál 
0 53 ½ Fekete Suska Szűcsnénél    
0 53 ½ Galuska András    
0 53 ½ Krumpli János    
0 85 ½ Sánta Gergely Szabó Györgynél    
0 53 ½ Vizi Molnár István    

 

Az adóösszeírásban szerepelnek ugyan, de adófizetést nem regisztrálnak a vá-

ros elöljáróinál (közöttük több kisnemes volt) s az alkalmazottainál. Az első ti-

zedben (északnyugaton, a Ceglédi és Budai út között) lakott „Bajomi Péter Úr”, 

„Török Jánosné Asz.”, Hunyadi Tót András székbíró, Szabó András tizedes, 

Nánai Szűcs Mihályné fia (aki szintén tizedes volt), Boros Mihályné bába. A má-

sodik tizedben (északkeleten, a Ceglédi és Szolnoki út között) éltek: F. Kovács 

János székbíró, Máté János, Nagy Pál hadnagyok, Czira Mátyás, N. Szabó András 

tizedesek, Bódi István „pálinka főző”264 (aki Komonyi Jánosné házában lakott), 

Kovács Ferenc bába.265 A harmadik tizedben (délkeleten, a Szolnoki és Kecske-

méti út között) lakott „Szemere Gergely V Lov”, a város lovásza, „Kozma Istv. 

 
264  A városnak jelentős haszonvétele származott a 17. században az égettborból (a 18. században 

már pálinkának nevezik a borseprőből, borból és a gyümölcsből főzött égetett, tömény szeszes 
italt). A város tartott fenn szeszfőzdét, ahol „égettbor-”, majd pálinkafőző embereket alkalma-
zott. Lásd Novák 2012, 2013. A gazdák is foglalkoztak pálinkafőzéssel. 

265  Érdekességként említhető meg, hogy asszonyok mellett férfiak is folytattak bábatevékenységet 
(két férfi és két nő), jóllehet Mária Terézia királynő a nők, leányok képzését szorgalmazta. No-
vák 1982a; vö. Deáky 1996. 
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Bába”, „G. Mészáros Jánosné Bába”. A negyedik tizedben (délnyugaton, a Kecs-

keméti és Budai út között) lakott „Szépe János M.B.”, a másodbíró, nemes „Sütő 

János Úr perceptor”, az adószedő, Varga István órás, „Thenke András comissar” 

rendbiztos, „Kis Mihály Tizedes”, „Szabó Ferenc Tizedes”, „Bujdoso János Vá-

ros Hajduja”, „Nándori Jósef V. Gazda”, „Kölesdi István V Gazda”, azaz város-

gazdák, valamint „Dalkó Ján V Lovásza”, „Szűcs János V. Lovásza”, „L. Kovács 

Mihály Vachter” és „Kovács Mihály Vachter”, „Mészáros Gergely V Ber”, a vá-

ros bérese. 

Az első tizedben a legvagyonosabb cívisek között található nemes Antal Mi-

hály, Ádám Mihály, a szenátor „Bajomi Péter Úr”. A másodikban lakott id. Szar-

vas Mihály, a tekintélyes – városi szenátor – nemes „Karai Gergely Úr”, nemes 

„Patai József Úr”. A harmadik tized lakosa volt „Pati József Úr”, itt állt „T 

Kosdiné Asz. Malma”. A negyedik tizedben érdekességként emelhető ki, hogy itt 

voltak legkevesebben a nagyobb összegű adófizetők (legtöbbet Dajka Mihály fi-

zetett), viszont itt található a legtöbb város alkalmazásában álló ember, akik 

egyébként is a vagyonosabbak közé tartoztak. 

Az armalista nemesek is adómentességet élvezhettek ebben az időszakban, 

Mária Terézia 1767-es úrbérrendeletének tulajdoníthatóan, mivel nem voltak 

jobbágyjogúak, azonban – mint utaltunk rá –, az 1795-ös törvények kötelezték 

őket is az adófizetésre, mivel csak személyükben számítottak nemesnek. A neme-

si kiváltság a város birtokára, amelyet ők is használtak, nem vonatkozott. Az 

adóösszeírás regisztrálja az armalista nemeseket is, akik azonban adómentességet 

élveztek: 

 
I. Tized II. Tized III. Tized IV. Tized 

Banai Kovács Bálint Dobos Pál Ács József Banai Kovács István 
Beretvás Mihály Úr Beretvás András Ács Mihály Csete István 
Bíró István Borotvás Gergely Beretvás István Jakabházi Jánosné 
Cs. Kovács István Bíró János Borotvás Péter Kelecsényi Gergely 
Csontos Péterné Bíró Mihály Bottyán János Kelecsényi György 
Gál Gergely Dobos János Búz István Kelecsényi Miklós 
Gál István Dobos Pál Búz János Segesvári László 
G. Kovács János Farkas Gáspár Búz Mihály Virág János 
Sebestyén Jánosné Hamza Imre Fülöp Jánosné  
Sipos Sámuel Harnócz András Gál János  
Szalai Mihály Harnócz Farkas István G. Kovács Gergely  
Szűcs György Jánosi Dániel Hoffer József  
 Molnár Albert Hoffer Sámuel  
 Molnár Mihály Keszej József  
 Pap István Muraközi Sámuel Úr  
 Sipos Gáborné Ónodj István  
 Szalaj András Póka László  
 Szántaj János Szalaj Mihály  
 Vajkó János Szántaj István  
 Varga István Szondj Sámuel  
 Virág István   
 Vladár Péter   
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Az összeírás abban a tekintetben, hogy a nemeseket csak részben tünteti fel, 

hiányosnak tekinthető. A város főbírói és másik bírói hivatalát betöltő nemesek 

között említés történik Antal Mihályról, Karay Gergelyről, Patay Józsefről, Sütő 

Jánosról, azonban a többi jeles kisnemes família az ismeretlenség homályában 

marad (Balla Gergely, Fekete István, Inárcsi Farkas András, Kalotsa István, Ko-

vács Mihály, Molnár Mihály, Nyáregyházi Nyáry Lajos s mások).266 

Az adóösszeírásokban a befizetett adó összege alapján lehetséges a társadalmi 

rétegződést vizsgálni. Részben kiderül, hogy ki a kisnemes, viszont egyértelműen 

megmutatkozik az, hogy a nemesi jogállástól függetlenül, kik tartoznak a vagyo-

nosabbak közé, akik valójában a cívisek, s akik vagyonukat már a 18. században 

elsődlegesen a földművelő – és részben az ehhez kapcsolódó állattenyésztő – 

gazdálkodásból gyarapították. Az iparosok egy része is ebbe a cíviskategóriába 

tartozott – jó részük nemesi armális birtokában is lehetett –, mint korábban, a 17. 

században, a mesterség mellett a szőlő és más földbirtok képezte a vagyon fun-

damentumát.  

A földbirtokra vonatkozóan az 1772. évi úrbéri összeírás ad tájékoztatást. Ez-

zel állítjuk párhuzamba az 1772. évi adóösszeírást. 

 

Úrbéri összeírás (szántó és kaszáló):  

 
 I. TIZED II. TIZED III. TIZED IV. TIZE 

hold fő fő fő fő 

>    5 11 11 35 24 
>  10 42 40 39 41 
>  20 22 33 34 25 
>  30 6 4 12 4 
>  50 4 6 1 1 
>100 1 3 4 2 

 

Házas zsellér (rét szántó nélkül) 
 

hold fő fő fő fő 
0 15 22 76 49 

>5 145 45 98 56 

Lakó zsellér   
 

0 53 48 49 49 

 

Adóösszeírás (fő): 
 

 I. tized II. tized III. tized IV. tized Összes % 

forint fő fő fő  fő fő 

>  0 3 2 1 4 10 0,99 
>  5 141 124 123 125 513 50,64 

 
266  A főbíró és másodbíró személyével kapcsolatban lásd Novák 1994: 324–325. 
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>10 92 79 106 106 383 37,81 
>15 22 15 28 16 81 8,00 
>20 2 5 4 3 14 1,38 
>25 1 3 4 2 10 0,99 
>30 – – – 1 1  
>50 1 – – – 1  

 262 228 266 257 1013  

 

Az adósöszeírások nem adnak tájékoztatást az adózó személy birtokviszonya-

iról. Az úrbéri összeírás a lakosok által használt földterület nagyságát mutatja, 

ilymódon 1772-ben összevethetjük az egyes adózóknak az adóösszegét és a bir-

tokolt földterületét. 
 

I. tized      
Adóösszeg Adózó fundus szántó rét 

forint dénár  pm hold  
      
– – Karai Gergely 2 ½ 42 49 
31 – Patonai György 2 34 6 
20 25 Lichtenstein Mihály Vasáros 1 – – 
17 26 Antal Mihály Úr vejével 6 10 15 
15 95 Sallai János fiával 1 15 9 
14 90 Fejér János 3 5 – 
14 80 Dus Mihály Őccsével 2/ ½ 30 4 
14 – Szabó András Fiával 2 ½ – 6 
13 90 Makai Takács János 2 – 5 
13 61 Balog Pál 3 15 15 
13 50 Nánai Szűcs István 3 – 5 
13 15 Ádám István 1 10 30 
13 – Bakonyi János 4 26 4 
12 50 Török János Úr 2 – 10 
12 09 Polya Mihály 1 6 6 
11 18 Sallai András 1 – 4 
11 66 ¼ Fejér Gergely 1 14 4 
11 10 Rácz Péter István 3 – 4 
11 05 Mészáros János 2 7 ½ 8 
11 – K. Péter Mihály Fiával ¾ – 4 
10 82 ½ Ádám Mihályné fiával 1 ½ 10 30 
10 65 András Pál Ferenc 3 – 6 
10 32 Vári Moses – ½ – – 
10 31 Szentpéteri János 2 – 2 
9 60 Monori [Bakos] József 1 – 5 
9 30 Som[ogyi] András Vejével 2 8 3 
9 15 Góbi András 2 14 3 
9 10 Huszár Pál 1 ½ – 2 
8 70 Antal István 2 7 ½ 6 
8 70 Pelbárt Nagy János 2 – 6 
8 60 Halász Miklós – ½ 3 ½ 6 
8 10 Szijj Pál 2 – – 
7 71 ½ Karai András 1 ½ – 3 
7 02 ½ Páris Istvánné 1 – 4 
6 80 Szabó István Kovács 1 – – 
6 64 Páris Mihály 2 – 4 
6 10 Id. Szépe János – ¼ 18 5 
5 72 Gál Istvánné Aszszony – – – 
4 60 Ádám István 2 16 4 
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4 55 Hamza János 2 2 4 
8 – V. Molnár István    
3 15 Páris János – – – 
2 90 Csiga István Mészáros – – – 
1 – Német István obsitos    
1 – Oláh Mihály obsitos    
1 35 Varga Gergely obsitos    

 
NEMES URAIMÉK TAXÁJA 
 

16 50 N. Borotvás Jánosné Aszszony – ¼ – 3  
10 – N. Sipos Sámuel Csizmadia 1 ½ – 6  
8 93 N. Szűts György – ¼ – –  
6 – N. Sebestyén János 1 – –  
5 – N. Gál István 1 ½ – 2  
5 – N. Cs. Kovács István – ¼ – –  
4 – N. Biczo István 1 6 6  
4 – N. Gál Gergely Csizmadia – ¾ – 4  
4 – N. Szalai Mihály 1 8 –  
2 – N. Kállai Szondi Sándor Csizmadia – – –  
– – N. Biczo János – ½ 3 3 –né 
– – N. Csontos Péter Órás – – –  
– – N. Komjáti Sygmondné – – –  
– – N. Szabó Mihály – –   –  
– – Török János Úr     

 
VÁROSI ALKALMAZOTTAK 
 

– – Karai Gergely 2 ½ 42 49 
– – Bodrogi Mihályné Fiával Tizedes 1 ¾ – 8 
– – Francsics György Árendás – ½ – 2 
– – Kovács Samu János Árendás 1 ½ – 2 
– – Nagy István Gulyás 1 – 5 
– – Patolcsi János Csősz – – 3 
– – Petres István Árendás – ¾ – 2 
– – Rab Pál V. Korcsmáros – ¾ – 6 

 
II. tized       

Adóösszeg Adózó fundus szántó rét  

forint dénár  pm hold  
       

23 15 Komonyi Mihály 2 ½ – 9  
22 03 Tancsa István Fiával 2 12 8  
20 60 Nagy István Úr 4 20 11  
17 94 Biczo Kovács János Fiával 2 10 15  
15 82 F. Kovács István 1 – 7  
15 15 Laskoi János Úr 3 ½ 35 4  
15 14 P. Molnár Istvánné – ¾ – 6  
14 95 Nyerges György Fiával 1 ½ 9 7  
14 50 Szarka Mihály 1 ½ – 6  
13 60 Kaszap Jánosné 1 – –  
13 50 Dabis Szűcs István Fiastól 2 10 3  
12 70 Gémes Jakab 2 20 14  
12 50 Kenyeres György 1 ½ 9 7  
12 40 P. Molnár István – ¾ – 6 –né 
11 98 Posgai István Annyostol – ½ 10 11  
11 55 Menyhért András 1 ½ – 2  
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11 50 Lakatos Szűcs János 1 9 4  
11 40 Czira Gergely 2 30 2  
11 25 Szatmári János 1 4 –  
11 – Patai Josef Úr 1 26 8  
10 80 Farkas János Borbély 2 – 5  
10 60 Sági János 1 ½ 12 4  
10 – Gál János 1 ½ 3 –  
9 90 Sámuel Kovács 1 8 12  
9 65 Deső András Fiával – ½ 10 3  
8 91 Czira Sándor  4 10 4 
8 80 Vizi Molnár János – ½ – 2  
8 25 Oláh János 1 – 5  
8 10 Ács György Fiával – – –  
6 55 B. Korsos István – – –  
6 – Csok Imre – ¾ – 5  
5 75 Hamza András – ½ 10 20  
5 20 Oskoda János – ½ 6 2  
4 75 Monori István ¼ – –  
4 65 Szabó Szűcs János 1 2 4  
3 95 Kakas Gergely – ¼ – 2  
3 75 Fazekas János – ¾ – –  
3 55 Mohácsi Pál Szabó – ¼ – –  

 
VÁROSI ALKALMAZOTTAK 
 

– – Garai András Korcsmáros – ½ – –  
– – Katona István Ökör Csordás – ½ – –  
– – Kádár János Csősz 1 2 2  
– – Pap Sámuel Egyházfi – ½ – 5  
– – Szurmo István Tizedes 2 ½ 8 5 –né 
– – Szüle András 2 3 4 –né Bába 
– – Tancsa Gergely Tav. Egyházfi – ¾ – 5  

 
NEMES URAIMÉK TAXÁJA 
 

20 – N. Molnár János 3 54 – 
11 – N. Dobos Pál 1 – – 
10 – N. Bodo Pap István 2 40 10 
10 – N. Molnár Albert 2 12 – 
9 – N. Szalai András 2 10 4 
8 – N. Jánosi Dániel – ¾ – – 
7 – N. Dobos János 1 2 4 
4 – N. Biczo Mihály – ½ 6 5 
4 – N. Borotvás Gergely 3 ½ 15 44 
4 – N. Dobos Pál    
4 – N. Hamza János Gomb.    
3 – N. Ifju Biczo    
3 – N. Kállai Szondi Györgyné Asz    
2 – N. Szántai Tót Jánosné – ½ – 6 
– – N. Borotvás Istvánné Aszszony    
– – N. Csete János    
– – N. Dobos András 2 40 42 
– – N. Farkas István    
– – N. Hamza Imre 1 – 4 
– – N. Molnár István 1 9 6 
– – N. Szalai Mihály    
– – N. Vajko Mihály    
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III. tized      

Adóösszeg Adózó fundus szántó rét 

forint dénár  pm hold 
      

24 10 T. Varga Miklós Fiával 4 – 4 
22 – Szűr Szabó Mihály 2 ½ 40 18 
21 72 Fruttus János 3 ½ 30 26 
21 56 Korsós Mihály 1 ½ – 4 
20 23 Demeter István Fiával 1 18 6 
19 70 Német János 2 15 10 
17 60 S. Tót Mihály 2 – 4 
17 25 Olasz István Fiával – ½ 10 13 
15 85 Katona Mihály 4 30 6 
15 50 Uri János 2 15 6 
14 55 Hoffer Sámuel 1 ½ 16 20 
14 20 Fekete Istvánné Fiával 1 ½ 15 4 
14 20 Nagy Jánosné Fiával 3 8 3 
14 20 Id. Pap István Úr 2 ½ 25 43 
13 73 Fekete János 1 – 4 
13 50 Hoffer József 1 ¼ 4 10 
12 80 B. Pándi István 2 16 12 
12 10 Kecskeméti György 3 4 – 
12 – Módra János 1 ½ 12 5 
11 80 Szabo Máté 2 ½ – 2 
11 60 Csuliga György – ¼ – – 
11 55 Soldos János 2 – 2 
11 20 Váradi János – ½ – 2 
11 – Katona Gergely 4 10 5 
10 85 Pati József 1 ½ 3 1 
10 80 Csók Mózes 1 5 2 
10 70 F. Tót János 1 – 4 
10 40 Czira János 2 20 6 
10 15 Bende Ferenc 1 ½ 3 4 
10 10 S. Tót Mihály 2 – 4 
10 – Oláh Mihály Fiával 2 ½ 12 2 
9 90 Pesti János 1 – 5 
9 75 Varga Tamás – ½ – – 
9 65 Pintér János – – – 
9 50 Cs. Varga György – ¾ – 4 
9 05 Molnár Mihály Fiával 1 3 5 
8 90 Godány Mihály Vejével 1 5 4 
6 60 Mozgo Kovács János – ½ 6 6 
6 40 Godán Demeter 1 – 2 
6 35 Pap István Szabó – ¼ – 1 
5 80 Godán János 1 ½ 3 5 
5 65 Égettboros János 1 14 8 
5 30 Borbély Szabó István – ½ – 3 
5 – Reggel Mihály – ½ – – 
3 70 Rideg Kovács István 3 – 1 
3 10 Nádverő István – ½ – – 
1 20 Varga Mihály Obsitos    
– – Jámbor István Obsitos    
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NEMES URAIMÉK TAXÁJA 
 

12 – N. Kalocsa István 3 – – 
12 – N. Keszei József 1 ½ – 8 
12 – N. Nagy Ferenc 1 ¼ 4 5 
7 – N. Ács Mihály 1 ½ 15 6 
6 80 N. Totfalusi József 1 ½ – 2 
5 – N. Gál János Csizmadia 1 ½ – – 
5 – N. Illés Mihály Kovács 4 – 6 
4 – N. Búz István    
4 – N. Búz József    
4 – Tettes Sipos Gáborné Aszszony    
3 – N. Borotvás István 1 20 – 
3 – N. Szántai Tót István – ¼ – – 
2 – N. Kalotsa Andrásné Aszszony    
2 – N. Szivos János Malma    
– – N. G. Kovács Gergely ¼ – – 
– – N. Nagy Ferenc 1 ¼ 4 5 
– – N. Búz János – ¼ 3 1 
– – N. Biczo János 1 3 2 

 
VÁROSI ALKALMAZOTTAK 
 

– – Dobos János Tizedes 2 ½ – 3 
– – Köpü István Juhász – ¼ – – 
– – Labancz István Hajdu 3 15 5 
– – Molnár Pál V. B. – – – 
– – Szabó Ferenc Korcsmáros – ¾ – 4 
– – Ifj. Szabó Ferenc Csősz    
– – Száz Gergely Tizedes 1 ¼ – – 
– – Veres István Úr 6 30 33 
– – V. Kis István Tizedes 1 7 6 
– –     

 
IV. tized      

Adóösszeg Adófizető fundus szántó rét 

forint dénár  pm hold 
      

25 45 Szépe János Úr 2 20 9 
21 25 Patonai Mihály Fiastul 1 ½ 10 12 
21 – Öreg Szűcs Mihály 1 – 5 
18 – Szabó Istvánné 2 5 4 
16 10 Sütő János 2 40 34 
14 95 Balog János – – – 
14 20 Bacso István 1 3 2 
13 5 Nagy István 1 ½ – 4 
11 60 Kopa István 1 – 5 
11 – Földvári János 1 – 4 
10 62 Dajka Mihály – – – 
10 45 Göbölyös János 1 10 3 
10 40 Suba István 1 ½ 6 7 
10 30 Galgóczi János 2 – 5 
10 25 Istári Márton – ½ 6 3 
10 25 Pesti János 1 ½ 5 6 
10 20 Bacsó György – ½ 7 7 
10 20 Bodis István 1 4 7 
9 45 Soldos Mihály – – – 
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9 30 Dér Mihály 2 5 8 
9 20 Megyaszai Miklós 3 ½ – 6 
8 65 Görög Mihály – ½ 5 3 
6 95 Égettboros János – – – 
6 20 Tolnai Szabó Pálné Fiastul 1 – – 
5 90 Kopa János 1 3 3 
– – Kovács István Miserabilis    

 
NEMES URAIMÉK TAXÁJA 
 

4 – N. Banai Kovács János 2 – 4  
3 5 N. Búz Mihály – – –  
– – N. Jakabházi Istvánné – ½ – 5  
6 – N. Jakabházi János –  – – 
2 – N. Kelecsényi Gergely – ¼ – –  
7 – N. Kelecsényi György 1 – 4  
4 – N. Kelecsényi Miklós 1 – 10  
– – N. Oláh István – ½ – – –né 
2 – N. Oláh István Malma     
6 – N. Sánta Ferencné 1 ½ 30 16  
– – N. Segesvári László 1 ½ – 10  
3 – N. Szokonya László Csizmadia – – –  
2 – N. Veres Pálné Aszszony Háza     

 
VÁROSI ALKALMAZOTTAK 
 

– – Fekete István Úr M.B. 4 8 4 
– – Kállai István V. Gazda 1 ½ 4 10 
– – Koroknai Gáspár Tizedes 2 – 5 
– – Korsós Mihály Csikós – ¼ 1 1 
– – Kovács János Tizedes    
– – Kovács Mihály Csordás – ½ – 33 
2 75 Lőkős István Csősz – ¼ – – 
– – Mészáros Gergely V. Béres    

 

A legnagyobb adófizetők és az általuk birtokolt földmennyiség között jelentős 

eltérések mutatkoznak. Például említve az I. kerületben Patonai Györgyöt, aki 31 

forint adót fizetett, s 2 pozsonyi mérő (egy hold) házas fundust, 34 hold szántó-

földet és 6 hold rétet bitokolt. Tehát a legnagyobb adót fizető cívis középbirto-

kos gazdának tekinthető. Karai Gergely kisnemes volt, de a város elöljárói közé is 

tartozott, ezért nincsen feltüntetve az, hogy mennyi adót fizetett. Az úrbéri ösz-

szeírásból kiderül, hogy több mint egyholdas házas telek, fundus, valamint 91 

hold szántó és kaszálórét birtokában volt, s ő tekinthető az egyik legvagyonosabb 

embernek Nagykőrösön, mint középnagy birtokos. A nagy adót fizetők között 

találjuk a kézműiparosokat s a kereskedőket. Lichtenstein Mihály „vasárós” ke-

reskedő nagy összeget, 20 forint és 35 dénárt adózott, ugyanakkor csak félholdas 

házzal rendelkezett, földbirtokkal nem. Az iparosok – közöttük szép számmal 

akadnak kisnemesek is –, rendszerint a ház és fundus mellett csupán kaszálóval 
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rendelkeznek.267 Például Monori József csizmadiamester félholdas fundust és 5 

hold kaszálórétet birtokolt, viszont nagyobb összeget, 9 forint és 60 dénárt fize-

tett adóba.  

Az, hogy a többségében iparosok, és viszonylag jó adóalanyok csupán rétet 

birtokoltak, a sajátos mezővárosi jobbágytelki viszonyokra enged következtetni. 

Nagykőrösön a jobbágytelek csökevényes formája mutatkozik meg a „ház után 

való rét” rendszerben, azaz – ellentétben a jobbágytelki viszonyoknak azzal a 

természetével, miszerint ház utáni tartozék föld volt a szántó és a kaszáló –, a 

szántó nem számított appertinenciának, a városi tanács a 17. században „ház 

után való rétet” osztott lakosainak, a szántó, mezei kert nem számított ház után 

valónak.268 

Nagykőrös társadalmi tagolódásának szerkezete kevésbé változott egy évszá-

zad során, mint azt az 1835-ös portaösszeírás járások szerinti szántó és kaszáló 

ingatlan vagyon kimutatása is igazolja:269 

 
Hold I. II. III. IV. Összes % 

0 579 380 543 450 1952 66,96 
>  1 43 45 66 50 204 6,70 
>  2 65 62 56 45 228 7,82 
>  3 27 47 33 29 136 4,67 
>  4 15 36 39 20 110 3,77 
>  5 14 26 15 9 64 2,20 
>10 22 55 61 24 162 5,58 
>15 2 10 10 12 34 1,17 
>20 2 2 5 2 11 0,38 
>25 – 4 3 1 8  
>30 1 2 – – 3  
>35 – 1 1 – 2  
>40 – – 1 – 1  

Összes 770 670 833 642 2915  

 

A portaösszeírás feltűnően nagy társadalmi különbségekre mutat rá. Neveze-

tesen arra, hogy Nagykőrös lakosságának döntő többségét alkották a földbirtok-

nélküliek (66,96%), az 5 holdig terjedő birtoknagyság mintegy 25% volt, azaz 

akik szántó- és kaszálóföld tulajdonosai voltak. Szőlőskerttel viszont igen nagy 

arányban rendelkeztek, közöttük is a zsellérsorúak, valamint a kézműiparosok. 

A kőrösiek vagyoni állapota a következő képet mutatja az egyes járásokban:270 

 

 

 
267  Nevüket aláhúzással emeljük ki. 
268  Novák 1994: 147, 187. 
269  PML NkV Levéltára Szabados Nagy Kőrős Várossában az 1ső és 2k  a 3k  és 4k Járások özve írá-

sa az 1834/35k Katonai Esztendőben. 1835. március 30–31. 
270  Az ökörszám együtt tartalmazza az igás-, heverő, tinóállományt, a tehenek száma a fejős- és 

meddő, borjú, a lovaké a hámos és heverő jószágot. 
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 I II III IV Összes 

Házas telek 613 566 703 411 2293 
Házárenda 72 167 119 99 457 
Fiú 36 61 63 51 211 
Leány 1 8 2 11 22 
Atyafi 8 10 12 8 38 
Házas zsellér 662 500 625 483 2270 
Ház nélküli zsellér 75 59 62 59 255 
Szolga 14 41 39 6 100 
Szolgáló 6 24 28 3 61 

Ökör 170 304 340 192 1000 
Tehén 18 38 48 28 146 
Ló 158 202 241 158 759 
Juh 128 142 223 30 523 
Sertés 7 20 59 17 103 
Szántó – hold 255 ¾ 768 ¼ 993 ½ 342 ¾ 2360 
Kaszáló – hold 396 ½ 592 ½ 553 ½ 283 ½ 1926 
Szőlő – kapás 1056 ¼ 1189 ½ 1407 ½ 941 ¼ 4594 ¼ 
Malom 5 4 10 ½ 1 ½ 20 ½ 
Pálinkafőző üst 15 8 21 22 ½ 76 ½ 
Mesterség 88 113 130 75 403 
Kereskedés 3 10 – 2 15 

 

A fundus, házas telek sorszámozása nem tükrözi a tényleges lakosság számát, 

mivel egy-egy portán többen laktak, viszont egyes porták üresen, lakatlanul áll-

hattak. A társadalmi rétegződést leginkább valós értéken mutatja a földbirtok 

(szántó és kaszáló együttes) aránya. 

A legtöbb földbirtokot az 1 és 5 hold közötti gazdák mondhatták magukénak, 

a 10 holdig terjedő birtokosok viszonylag még jelentős számban voltak jelen, de a 

legnagyobb birtoknagyság is csak 40 holdra tehető.  

A 10 holdat meghaladó és 10 hold körüli birtokosok, tásadalmi szempontból 

érdekes törpebirtokos és nincstelen személyek 1834/35-ben:271 

 
I. JÁRÁS         
Ház- Gazda Ökör Tehén Ló Juh Sertés Szántó Kaszáló Szőlő 

szám       hold hold kapa 

1. K. Faragó István 4 2 2 20 16 12 13 1 m 
66. Ifj. Szabó István 4 1 2 4 10 ½ 6 10   
58. Szabó Sándor 2 1 2 2 12 4 3 1 m 
218. Varga Sándorné 2 – 2 – 8 3 7  

298. Duzs Imréné – – – – 4 4 4  
300. Fitos János 2 – – – 4 5 2  
175 Maksa Péter – – 2 – 2 7 1  
61. Danóczi Pál – 1 2 – 4 4 6 1 pfü 

– Ádám Pál Úr – – – – – – 1  
251. Czompo András koldús – – – – – 1   
370 Czompo József – – 2 – – – –  
383 Czompo István koldus – – – – –    
617. Tanárki József Úr – – – – – – 8  
556. Czompo Jánosné – – – – – – –  

 
271  Rövidítések: m – malom, pfü – pálinkafőző üst. 
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A házszámozásban városi ingatlanok is regisztrálva vannak (ennek tulajdonít-

hatóan a házsorszámozás és a házas telek-tulajdonosok száma között eltérés mu-

tatkozik): a 27. „Ispotály”, 147. „Város korstmája”, 417. „Város kortsmája”, 500. 

„Szarvas István Serház”, 573. „Város Kettős Malma”, 602. „Trummel féle Város 

háza”. Érdekességként emelhető ki, hogy a mezőváros tekintélyes családjai kö-

zött található Ádám Pál és Tanárki József csupán szőlőföld birtokában voltak.  

A vagyonkimutatásból kimaradt a 262. számú portán lakó Som Kovács Mihály 

hadnagy, valamint Futó János bakter. A nincstelen, koldusok között vannak a 

Czompó cigány család tagjai. 

 
II. járás          
Ház- Gazda Ökör Tehén Ló Juh Sertés Szántó Kaszáló Szőlő  

szám       hold hold kapa  

646 Id. Somodi Istvánné – 1 2 – – 35 – 5 
1 

pfü 

1000 Fekete Mihály 6 2 3 – – 12 16 8 
1 

pfü 
761 Dezső József 4 2 2 2 2 12 11 3 ½  
872 Dezső Istvánné 4 1 2 – – 14 11 10 1 m 
862 Özv. Czira Gergelyné          

 Asszony – – – – 20 4 12   

755 Nagy Szépe János – – 2 – – 18 6 5 
1 

pfü 
863 Katona Gergely 4 – – – – 18 4 3 ½  
727 F. Kovács József 4 1 – – 1 7 10 8  
683 Sallai István – – –  – 10 6 6  

693 
Vámos Jánosné Asz-
szony 

– – – – 16 – 4   

782 Czirják Gergely 6 2 5 30 1 8 6 6 
1 

pfü 
1001 Ketskés Györgyné 2 1 – – – 8 6 5  
698 Dúzs Gergely 4 1 2 2 2 10 3 6  

– Ir. Futó Sándor – – – – – 13 – 8 
1 

pfü 
1113 Öreg Dúzs István 4 – 2 – – 8 4 –  
897 D. Tóth József 4 – – 10 – 12 – 2  
963 Czirják József 4 1 – – – 6 ½ 5 4  
651 Kotsis István 2 1 2 – – 11 – 5  
932 Varga Mihályné – – – – – 2 ½ 8 4 ½  
658 Bődi István – – – – – 6 4 7  
1083 Gy. Farkas Andrásné – – – – – 2 8 5  
879 Hegedűs Pál – – 2 – – 5 5 10  
– Illyés János 4 1 – – – 6 4 4  

810 Öreg Józan János 4 1 2 – 1 4 6 9  

1038 Lovas Pálné – – – – – 3 6 ½ 4 
1 

pfü 
953 Ifj. Csinos János 4 – – – – 5 4 4 ½  
858 Czira Gábor 2 – – – – 6 3 2  
713 Dúzs Pál – – – – – 9 – 5  
714 Dúzs Mihály – – 3 – 1 5 4 4 ½  

779 Horvát János 2 1 – – – – 9 9 
1 

pfü 
1155 Labancz Ferenc 4 – – – – 5 4 4  
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867 Labancz Józsefné – – – – – 9 – 3  
767 Pozsár Mihályné – – 2 – – 9 – 3  
1154 S. Hegedűs János 4 – 2 20 – 9 – 5  
738 Szatmári Istvánné 2 – – – – 5 4 12  
1079 T. Korsós István – – 3 – – 9 3 2 ½  
891 Dúzs János 4 – – – – 5 2 5  
693 Karai Judit Asszony – – 2 – – 5 – 4  
613 Esser József Úr – – 2 – 4 – – 1 ½  

711 Czompo Józsefné          

620 
Magyar László Úr há-
za 

         

760 Boros Péter eszelős          
963 Varga József egyházfi          

996 
Kovács Sándor esze-
lős 

         

 

Ebben a járásban adómentes ingatlanok közé tartozik: 890. „Város lakháza”, 

910 „Város kortsmája”. A város jeles polgára, a patikus Esser József szerény va-

gyont mondhatott magáénak. Adófizetés alól mentesültek a város és az egyház 

alkalmazottai, az elesettek (nincstelen cigányok, szellemileg sérültek). 

 
III. járás          
Ház- Gazda Ökör Tehén Ló Juh Sertés Szántó Kaszáló Szőlő  

szám       hold hold kapa  

1445 
ott 

Csendes Istvánné – 1 2 – – 28 10 14  

1613 
Öreg Pintér Jó-
zsef 

– – – – – 15 12 12 
2 m,  
1 pfü 

1480 
Ugro Pál Kapi-
tány Úr  

– – – – – 20 4 4  

1475 Galgóczi János 2 – 2 15 2 12 ½ 10 3  
1453 Pándi Mihály  2 2 – – – 18 ½ – 7 

1773 
ott G. Mészáros 
István 

– – –  – 16 2 –  

1589 Dajka Jánosné – 1 – – – 10 7 ½ 3 ½ 
1 m, 
pfü 

1467 Pap Jánosné 4 1 3 20 5 17 – 5  
1462 Fodor István 4 1 – – – 11 4 7  
1454 Pándi István – – – – – 14 1 4  
1284 Fruttus árvák – – – – – – 12 ½ –  

27 
Gál Márton Jó-
zsef 

– – – – – 12 4 5 1 pfü 

1463 Szűcs Jánosné 2 – – – – – 13 7 ½  
1383 Makai József – – 2 – – 10 2 3  

1234 
Sütő Jánosné 
Asszony 

– 1 2 – – 12 – 8  

1487 Sz. Szabó István – 1 2 – 1 12 – 1 ½  
1249 Tekes Istvánné – 1 3 – – 9 2 ½ 4 ½  
1772 Czorczán György – – – – – 10 – 4  

1455 
Gy. Kovács Sá-
muel 

– – 3 10 – 10 – –  

1498 D. Tóth András 2 – – – – 10 – 8  
1308 Halász Jánosné – – – – – 10 – 2 ½  

1416 
Nemes Kalotsa 
Balázs Úr Házá-
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ban Gubodi 
 Sándor Úr – 1 – – – 10 – –  

1197 
Nemtsik András-
né 

– – – – – 10 – –  

1423 Nemtsik Istvánné 4 – – – – 7 3 5  
1412 Váradi Lajos Ú 4 2 2 – 5 10 – –  
1434 Fodor Mihály – – 2 – – 8 ½ 1 1 ½  
1356 Bene Mihály – – – – – 4 5 4 ½  
1652 Fehér Pál 1 – 2 – – 6 3 2  
1447 Meleg János – – 2 – – 9 – 2  
1310 Szetsei Sándor 2 1 2 12 – 9 – 5  
1544 Szőllősi József – – 3 – – 9 – 3 1/2  
1339 Torma Pál – – –    – – 5 4 6 ½  
1595 Tóth Mihály – – – – – 1 8 –  
1445 V. Faragó István 4 1 –   – – 5 4 4 1 pfü 
1496 ott Módra János – – 3 7 – 7 1 ½ 5 1 pfü 
1194 Karai Gergelyné          

 Asszony 8 7 4 35  10 – 8 8  
1285 Öreg Kőrös Pál – – –   – – – 8 7 1 pfü 
1594 Lengyel Ádám – – 3 – – 3 4 ½ 4 ½  
1400 Hegedűs Mihály – – 3 15       1 4 3 3  
1652 Demeter Mihály 2 – 2 10 – 5 1 2  
1604 G. Faragó Pál 1 1 4 – 3 6 – 7 1 m 
1773 S. Tóth János 4 – – – – 2 3 6  

1556 
Gubodi Jánosné 
Assz. 

– – – – – – – 8  

1231 
Gál József 
Chirurgus 

– – – –      – – – 2 ½  

1548 
ott Ádám András 
Czirkálló 

         

1376 
Bakos József Úr 
Földmérő 

         

1260 

Prof. Balog Mi-
hály Úr háza ott 
Ifj. N. Fodor 
Gerzson Úr 

         

1266 
Dummer Pál 
Cath. Egyházfi 

         

1270 
Halász istváb 
Drabant 

         

1261 
Mandel Márton 
Izraelita 

         

1515 
Rablovszki 
Gápár Vachter 

         

1259 
Szalai József Úr 
fia Jegyző 

         

1277 
Ugro József Vá-
ros Gazdája 

         

1256 
Vajda Ferenc Úr 
Cantor 

         

 
ÉGETT RÉSZ 
 

18 Bárány András Úr 1 2 4 – 2 17 14 5  
55 Makai Ferenc 4 1 3 – 2 12 12 9 fpü 
114 Szentpéteri Péter 2 – – – – 20 2 –  
– Szépe Pálné Asszony – – – – – 18 2 15  
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– Szépe János Úr – – – – – 18 1 3  
9 Kontsek Mihály Úr – 1 4 – – – 11 7  

60 Patonai Gergelyné Asszony – – – – 6 4 6   

8 Szabó Sándor          
 Strázsa Mester – – – – – – 6 3 ½  

14 Bakos Ambrus Úr 8 2 3 35 – – 2 ½ 5  
10 Svéger Illésné Asszony – – – – – – 4   
7 Somogyi István Úr 4 – – 25 2 – – –  

133 Kaszap Mihály Puszta Bíró          
78 Patonai Pál Tizedes          
26 Pesti Pál Úr Comissarius          
13 Tanárki János Város Phisicussa          

 
VÁSÁRÁLLÁS 
 

175 Fruttus Pál – 1 3 – – 7 6 2 
181 Pákai János – – 2 – – 5 7 – 

 

Nagykőrös város délkeleti részét 1826-ban tűzvész pusztította el.272 Egy évti-

zed múltán is még külön írták össze az ott élőket, köztük a város jeles cívisembe-

reit, mint például Bakos Ambrus főbírót, a Szépe család prominens képviselőit, 

akik a város életében szerepet játszottak. 

A többi járáshoz hasonlóan, itt is rendkívül kis területű földbirtokok kerültek 

kimutatásra. Szinte hihetetlen, hogy a város főembere, aki gazdálkodott is, Bakos 

Ambrus csupán 2,5 hold rét birtokában volt, s egy holdat meghaladó nagyságú 

szőlőskert tulajdonosa lehetett.273  

Az alacsony birtoknagyságra, kevés jószágállományra az adhat magyarázatot, 

hogy a pusztákon – így többek között Nyársapáton, Pótharaszton, Tetétlenen s 

más közeli-távoli helyeken – birtokolt földterület nem, csupán a város törzshatá-

rában lévők kerültek regisztrálásra az összeírásokban. 

A harmadik járásban kimaradtak az adókimutatásból a következő porták: 

1181. „Város Kő pinczéje”, 120. „Görög Parochia”, 1202. „Vendégfogadó”, 131. 

„Vendégfogadó”, 1661. „Kémény Seprő Ház”, az égett részen 16. „Prof[esszori] 

ház”, 20. „Prof. Ház”, 125. „Város Kovács” portája. A kézművesek név szerint 

szerepelnek az összeírásban, azonban sajnálatos módon nem jelölték meg, hogy 

ki milyen mesterséget folytat. A kereskedők többnyire ismeretesek, így a görögök, 

mint Popovits Miklósné (188. szám alatt, 6 kapás szőlőt birtokolt) s a vele együtt 

lakó Popovits János, Trummel Leopold (1204. szám alatt, 1½ kapás szőlőt birto-

kolt). 

Az összeírás társadalmi vonatkozásaira utalva érdekességként említhető meg 

az 1628. számú portán lakó Kiss József – aki mindössze két hold rétet és 3 kapás 

 
272  Lásd Novák 1989. 
273  Itt utalnunk kell arra, hogy a Bakos család a 20. század első felében a szomszédos Mikebudán 

mintegy 600 kat. holdas birtok tulajdonosa volt (a Bakos-majorból alakult újjá Mikebuda köz-
ség). 
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szőlőt modhatott magáénak, viszont 4 ökörrel rendelkezett –, akinél lakóként 

szerepel a vagyontalan „Boros Sára személy”. A „személy” valójában szabad nő-

személy, aki a prostituáltak társadalmi csoportjához tartozott.274 
 

IV. járás          
Ház- Gazda Ökör Tehén Ló Juh Sertés Szántó Kaszáló Szőlő  

szám       hold hold kapa  

2138 Hegedűs Benjáminné – 1 3 – – 10 7 8  
1889 Kálmándi Ferenc Úr – – – 30 – 11 4 19 1 m 
2128 Sánta Mihály – – – – 1 12 3 ½ 8 1 pfü 
2127 Hatvani Istvánné – – – – – 12 – 8 ½  
2129 Suba Józsefné – – – – – 2 10 2 ½  
2134 Csutorás András 2 1 – – – 7 ½ 3 8  
2161 Szűcs Márton József 2 – 2 – – 4 6 3  
2130 Borsos István 2 1 – – – – ½ 8 4  
1890 Kállai József – – 3 – 1 4 4 4  

 

ÉGETT RÉSZ 
 

232 Szépe János – 1 2 – – 8 6 10 1 pfü 
174 In Tóth István 4 1 1 – 1 10 2 ½ 9  
228 S. Nagy János – – 2 – – 11 – 2  
167 Győri Pál – 1 – – – 2 9 6  
173. F. Szabó János 4 1 1 – – 5 5 4  
179 Győri János 5 2 4 – 2 1 5 10  
165 Gál István Senátor Úr – – – – – – 5 11  

 
AKLOK SORA 
 

319 F. Szabó Józsefné – – 3 – – 5 8 3   
314 P. Tóth István  – – – – – 7 6 9 1 pfü 
340 S. Nagy István 1 1 2 – – 11 2 2   
350 Panto Péter – 1 2 – 1 2 6 5   

 

A negyedik járás a város központját és a délkeleti részeket foglalta magában. 

Az 1889. házszám alatt található a „Város Közönséges Háza”, a városháza, a 

„Kántor ház”, „Prof Ház”, „Fiú Oskola Tót és Gyakó házakkal”, valamint egy 

üresen álló ház. Nem írták össze a városi emberek vagyonát: közöttük található:  

2157. „Faragó István Vrgye [Vármegye] Hadnagya”, 2182. „Horváti István város 

Kocsissa”, 2198. „Huszár József Város Kocsissa”, 2210. „Bang János Drabant”, 

227 „Horgas János Strása Mester”, az égett városrészen 164. „Pesti András Úr 

Curator” s a 175-ös szám alatt a református egyház, az „Ekkla korcsmája”. 

Az adóösszeírás feltünteti a nagyszámú nemességet, akiknek birtokviszonyait 

azonban nem jelzi. Közöttük találhatóak a mezőváros patinás nagyobb földbirto-

kosai, mint például a Beretvás, Inárcsi Farkas, Dabasi Halász famíliák. Számará-

nyukat azért is szükséges figyelembe venni, mivel a mezőváros demográfiai ösz-

szetételét jelentősen befolyásolták: 

 
274  A kérdéssel kapcsolatban lásd Szenti 2008. 
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I. JÁRÁS II. JÁRÁS 

Házszám  Házszám  
2. Betze József 613. Szakál Pálné Asszony. 
7. Varga István 615. Beretvás József Árvái 
26. Vladár József 616. Beretvás János Úr Háza 
29. Fitos Józsefné 618. Inárcsi Farkas Pálné Asszony 
– Szarvas Sándor 619. Laki Ferenc ottlakó 

59. Gál István 621. Muraközi Józsefné 
67. Fitos Sámuel 624. Pap Sándor 
. Szívós János 625. Ns. Szarka örökösök 

77. Elek Mihály 626. Hamza Mihály 
93. Keletsényi Pál 633. K. Kovács Mihály 
– Inárcsi Farkas Istvánné – Vladár Péter 

106. Gál Péter 636. Vladár József 
121. Gál Jánosné 636. Vladár János 
132. Pap István 640. Szívós Pálné Háza Bitzó Mihály ottlakó 
140. Virág Pál 643. Vladár István 
146. Szűcs Péterné 644. Szarvas Péter 
161. Pap Antal 645. Patay Sámuel Úr 

– Jeszenszki István 647. Pap Gábor 
211. [Dabasi] Halász Pál 648. Szívós Mihály 
220. Hevesi Péter 664. Dabasi Halász Julianna Kis Asszony 

– Fitos Pál felesége javai 681. Szilasy féle ház Városé 
239. Csontos Péterné 682. Gombay Menyhért Úr 
245. Szabó Zsigmond 694. Ifj. Fekete János 
288. Patay Pál ottlakó 697. Dabasi Halász János Úr ház helye 
303. Jeszenszky János 700. Ns. Török örökösök 
315. Sebestyén József „Csikós Mihály 706.” Fitos Pál ottlakóházát bírja 

316. Szalay Péter 
722. Sípos Józsefné 
740. Illés Mihályné 

327. Patay István 747. Áts József 
346. Sipos Sámuel 766. Beretvás János Czindeli javak 
347. Szalai Mihály 768. Fekete István háztelke 
365. Szalai Ferenc 768. Joó Mihály Úr 
372. Öreg Mészáros Istvánné 778. Id. Gál János 
460. Török Antal 798. Bitzó Benedek 
502. Sebestyén Mihály 799. Beretvás Mihály 
506. Bitzó József 802. Szűts Jánosné 
509. Bartók Pál 804. Vladár Sándor 
580. Sebestyén Jánosné 811. Motsi Györgyné Asszony háza 
588. Öreg Vladár Károly 813. Öreg Csete Pál 
589. Bitzó Istvánné 822. Muraközi László Úr 
592. Jalsovitzky Mihály Úr 823. Öreg Beretvás Pál Úr 
594. Szente Pál 826. Nagy Sándor Úr 
600. Thenke László 827. Beretvás János Űr házában iparos lakó 
604. Beretvás Albert Úr 828. Inárcsi Farkas Ferenc Úr háza 
607. Fitos Pál Úr 830. Molnár Mihály Úr 

– Szarvas Dániel 831. Inárcsi Farkas Istvánné Asszony 
608. Szarvas Mihály 832. Beretvás János Úr 

  834. Gellén Károly Úr 
  835. Zsigrai Mihály Úr 
  837. Inárcsi Farkas Ferenc Úr 
  838. Ns Inárcsi Farkasok fundusa 
  839. Jánosy Dániel 
  840. Ns Jánosy ház 
  847. Bitzó Gergely 
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  849. Beretvás János Úr háza 
  876. Ifj. Harnócz István 
  886. Öreg Dobos János 
  886. Szántai János 
  889. Bikfalvi Sámuelné 
  905. Sípos Jánosné 
  942. Szalay József 
  948. Harnócz András 
  976. Dobos Jánosné 
  981. Vaiko Gergely Úr 
  982. Vaiko József Úr 
  983. Szalai János 
  984. Szalai Andrásné 
  1005. Joó Károly Úr 
  1007 Vaiko Sándor 
  1011. Gál Sándor 
  1014. Bitzó István 
  1032. Gál István 
  – Ifj. Mészáros István 
  1038. Ns Török örökösök akla 
  1056. Szarvas István 
  1058. Beretvás Mihályné 
  1076. Vaiko István 
  1077. Vaiko Ferenc Úr 
  1077. Vaiko János Úr 
  1092. Harnócz István 
  1094. Harnótz József 
  1102. Beretvás István ottlakó 
  1146. Fülöp Mihályné 
  1147. Fülöp Sándorné 
  1148. Harnótz Mihály 
  – Inárcsi Farkas Mihály Úr háza 

46  86  

 
III. járás  IV. Járás  

Házszám  Házszám  
1186. Bitzó Gergelyné 884 Gál József Úr háza 
1190. Keszely József Úr 1889 Fitos János 
1193. Áts József háztelke – Sebestyén Gábor Úr 

1202. 
Inárcsi Farkas Jánosné 
Asszony 

– Oláh Ferenc 

1205. Nagy Istvánné Asszony – Oláh János 
1210. Hoffer Sámuel – Oláh Mihály 
1221. Gál Istvánné – Szeles János Úr 
1247. Bitzó Péter – Beretvás Albert Úr 
1252. Varga József 2093 Dabasi Halász István 
1255 Beretvás Pál Úr 2118 Sánta Ferenc Úr 
1256 Csontos György 2119 Sánta Jánosné 
1263 Jalsovitzki Sámuel Úr 2120 Sánta Benedekné 
1267 Póka László 2149 Vég Dániel 
1268 Öreg Póka János – Bartók Mihly Úr háza 
1272 Inárcsi Farkas Mihály Úr 2155 Jakabházi Sándor 
1277 Pap István 2158 Jakabházi Pál 
1278 Pap Péter 2163 Kelecsényi Mihály Úr 

1279 Keszszey István Úr – 
Ns Molnár árvák 
ottlakók 

1280 Ns Ónodi örökösök 2171 Szekerka Ádámné 
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1284 Szarvas Dániel 2295 
Jalsovitzki Mihály aklá-
ban Kása János 

1291 Buz József – Ns Beretvás akla 

 Fekete János – 
Inárcsi Farkas Pálné ak-
lában Tati János 

1299 Szalay József – 
Bartók Mihály aklában 
Stamik Istvánné 

1315 Szarvas Istvánné   
22 Fitos Lajos ÉGETT RÉSZ  
23 Áts András   

1341 Ifj. Beretvás János 161 Csete István 
1372 Fitos István Úr 163 Ns Megyesi örökösök 
1381 Beretvás Lajos Úr 168 Csete János 
1382 Csete József 170 Fekete Ferencné 
1388 Beretvás Lajos Úr 199 Kaszap Antal Úr 

1390 
Dabasi Halász Ferenc 
Úr 

213 Zombori István 

1391 Szívós László 289 K. Kovács János 
1397 Vladár Sámuel ottlakó   

1401 
Sebestyén Antal Úr 
ottlakó 

  

1416 
Ns Kalotsa Balázs Úr 
házában 

  

 Gubodi Sándor Úr   
1416 Kalotsa László   
1417 Molnár Pál   
1421 Szívós Pál   

– Dobos Lajos   
1473 Dabasi Halász József Úr   
1474 Patay Pál Úr   
1476 Molnár János Úr   
1479 Búz Istvánné Assszony   
1492 Pap István ottlakó   
1493 Keszszey Pál Úr   
1493 Virág József   

1496 
Mészáros Sándorné 
ottlakó 

  

1496 Ns Dalmadi örökösök   
1541 Búz Pál   
1547 Sebestyén József   
1548 Szívós Sándor   
1555 Búz József   
1557 Búz Jánosné   
1580 Beretvás Pál Úr háza   
1592 Csontos Sámuelné   
1601 Virág István   
1604 Bitzó Péter   
1606 Mizsér Pál Úr   
1614 Bitzó pál ottlakó   
1625 Fitos Pál   
1638 Hoffer András   
1765 Zombori Pál   

1766 
Nyáregyházi Nyáry Já-
nosné Asszony 

  

1771 Hoffer István   

1773 
Tapolcsányi János 
ottlakó 

  

1777 Nyáregyházi Nyáry   
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Albert Úr 

– 
Nyáregyházi Nyáry Bá-
lint Úr 

  

– Bottyán János   

 
ÉGETT RÉSZ 
 

4 Hoffer István 
6 Hoffer Sándor 
11 Motsi Györgyné Asszony 
12 Bartók Mihály Úr 
15 Ns Nyáregyházi Nyáry fundus 
21 Szívós Ferenc 
23 Nyáregyházi Nyáry Bálint Úr háza 
24 Nyáregyházi Nyáry Péter 
31 Kalotsa Albert Úr 
38 Szívós Sándor 
41 Jánosi György 
43 Szalay Mihály 
45 Jalsovitzki Mihály Úr háza 
46 Zombori János 
46  Jalsovitzki János Úr háza 
56 Kalotsa Istvánné Asszony 
– Kalotsa Lajos Úr 

128 Ifj. Búz Jánosné 
  

70 + 18 30 

 

A portaösszeírásban mint adóalanyok nem szerepelnek a nemesek, viszont 

olyan nemesi fundusokat is tartalmaz, amelyen nem nemesek, iparosok laktak, de 

olyanok is, amelyek egy-egy família – pl. Beretvás János – tulajdonát képezték. 

Ilyen vonatkozásban a nemesek létszáma és a portaszám között különbség mu-

tatkozik. A vagyonösszeírásban a birtok nélküliek között tüntetjük fel a nemese-

ket, mindazokkal együtt, akik városi alkalmazottak voltak vagy egyéb okok miatt 

– pl. koldus, nincstelen – nem kerültek vagyoni kimutatásra. 1835-ben 250 neme-

si porta, illetve nemes személy található Nagykőrösön, a vagyon szerint nem jel-

zetteknek 12,8%-a. A vagyoni kimutatás szerint 2915 az összes nyilvántartott, s 

ezeknek 8,58%-át képviselik a nemes családok. A nemesek száma is változónak 

tekinthető, annak tulajdoníthatóan, hogy a nemesség időközben történő szárma-

zásának igazolása milyen stádiumban volt. Csak példaként említjük meg, hogy 

Bakos Ambrus jóllehet nemesi származását visszavezethette a 17. század végére, 

azonban annak elismertetése Pest vármegyében nem sikerült, illetve elhúzódott. 

Gubody Sándor esetében sem jelezték a nemesi származást, holott a 19. század 

derekán már ténylegesnek tekinthető nemesi rangjuk törvényessége, a família 

Nagykőrös központi részein két kúriát, udvarházat is épített. Az Ádám família 

nemesi származását nem követhetjük nyomon a katonai esztendő összeírásaiban, 

aminek oka abban is kereshető, hogy nem laktak abban az időszakban Nagykőrös 

városában. 
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Az 1846-os adóösszeírás kimutatása szerint is döntő többségben volt a törpe-, 

kis- és középparaszti gazdaság, amelybe integrálódtak a kisnemesek úgy, mint a 

kézműiparosok:275 

 
 I. járás II. járás III. járás IV. járás Összes  

Adó (porció)       
forint fő fő fő fő fő % 

       
>1 108 75 79 80 342 11,78 

>1,5 172 71 105 85 433 14,92 
>2 81 61 80 84 306 10,54 

>2,5 48 44 62 44 198 6,82 
>3 110 77 92 63 342 11,82 

>3,5 72 73 100 66 311 10,72 
>4 41 36 48 45 170 5,86 

>4,5 36 30 36 27 129 4,45 
>5 32 40 35 24 131 4,51 

>10 77 106 143 82 408 14,06 
>15 12 28 28 12 80 2,76 
>20 2 12 11 2 27 0,93 

>25 2 – 4 – 6  
>30 1 2 4 – 7  
>50 2 2 2  2 8 
>60 – 2 1 – 3  
>65 – – 1 – 1  

Összes 796 659 831 616 2902  

 

Nagykőrös társadalmának többségét az 5 forintig terjedő kategória alkotta.  

A nagy összegű adófizetők között található az I. járásban Dobozy Dániel (47,44 

frt), Szabó Ádám (44,85 frt), akinél Huszár Sándor (24,51 frt) lakott, S. Kovács 

Mihály (29,20 frt), K. Faragó István (21,90 frt); a II. járásban Czira Sándorné (57,46 

frt), özv. Cziriák Sándor (56,16 frt), Öreg Sós Hegedűs János (48,73 frt), Dajka 

Sándor (39,0 ft), Dési István (29,30 frt); a III. járásban a tekintélyes főbíró Bakos 

Ambrus (61,44 ft), Gubodi János (51,13 frt), Kiss Sándor (38,19 frt), Balog Péterné 

(36,33 frt), Ugró Pélné Asszony (28,13 frt), Varga János Úr (26,54 frt), Karay Ger-

gely (25,41 frt); a IV. járásban K. Faragó Ferenc (38,79 frt), Cziriák Ferenc (34,34 

frt). 

Kecskeméten az 1715. évi adóösszeírás a lakosok („colonus” és „nobilis”) in-

gatlan vagyon szerinti tagolódását – kertföld a kaszáló, de szőlőterület nélkül –, 

jól példázza:276 
 
BIRTOKNAGYSÁG         
szántó és rét        
(pozsonyi köböl és emberkaszáló) 
 
     0 137    >  65      2 

 
275  PML NkV Adóösszeírások 1846/46. 
276  BKML KkV Tan. Regestrum Protionalis 1715/16.  
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>  5   19    >  70      3 
>10   56    >  75      1 
>15   57    >  80      1 
>20   34    >  85      – 
>25   24    >  90      – 
>30     7    >  95      1 
>35     3    >100      1 
>40     4    >105      1 
>45     2      140      1  
>50     1   Összes   350 
>55     1 
>60     4   Csak szőlőbirtokos zsellérek: 367 

 

Kecskemét társadalmában a legnagyobb arányt azok képviselik, akik nem ren-

delkeztek földbirtokkal (19,1%), pontosabban, nem írtak össze náluk sem szán-

tót, sem rétet, mivel vagy valamilyen városi tisztséget töltöttek be és adó-

mentessséget élveztek (pl. tizedesek), vagy pedig tehetetlen nyomorultak voltak, 

vagy nem tartózkodtak a mezővárosban, így adófizetésre sem kötelezhették őket. 

A zsellérek száma is magas (46,59%), akik csupán szőlőbirtokra mint szorgalmi 

földre tehettek szert. Kecskemét kis- és középbirtokos társadalmát az 5–25 hold 

körüli birtokosok alkották (26,5%), a 30 hold feletti földterületet birtokló gazdák 

csupán néhányan voltak a mezővárosban (4,6%). 

Az 1715-ös összeírás – nem tizedek szerint megkülönböztetett – 742 főt re-

gisztrál, s köztük a legvagyonosabbak a következő lakosok (colonus) és nemesek 

(nemes): 

 
Cívisgazda kertföld rét szőlő 

 pozsonyi köböl embervágó kapás 
C. Szabó Gergely 120 20 16 
C. Demeter Gergely 81 24 22 
C. András István 75 20 16 
N. Kalocsa István 67 ½ 30 25 
N. Deák István 60 18 20 
C. Kovács György 60 10 14 
C. Szarvas Mihály 60 10 8 
C. Sárközi Pál 60 – 12 
C. Hegedűs János 54 16 11 
C. Nagy István 54 8 12 
N. Sz. Királyi János 48 10 – 
C. Mazo Mihály 48 8 – 
C. Szente Ferenc 45 14 8 
C. Bíró István főbíró 45 12 10 
C. Lázár János 45 – 2 
C. Öreg Kis János 42 6 8 
C. Dömök Mhály 39 – 6 
N. Öreg Kalotsa István 37 ½ 25 15 
C. Kis János 36 8 14 
N. Szivos Pál 36 6 5 
C. Nagy János 34 4 6 
C. Dallos Máté 30 4 3 
C. Horvát Tamás 30 2 – 
C. Bíró Gergely 24 6 6 
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C. Szántó István 24 – 6 
C. Vida József 24 – 6 
C. Bano István 24 4 – 
C. Polya Gáspár 24 3 1 
C. Tóth István 23 3 1 
C. Szőcs György 21 4 5 
C. Kósa Gergely 21 4 1 
C. Dékány István 21 – 4 
N. Csabani Mihály örököse 18 6 6 
N. Borbély István 18 – – 
N. Kamarás István 15 8 9 
N. Sz. Királyi István 3 1 1 
N. Sz. Királyi Pál 3 1 1 
N. Szivos János örököse – – 6 
N. Bán Józsefe örököse – – 4 
N. Deák Gáspár – – 4 

Összes (742 személy) 3547 ½ 701 1844 ½ 

 

A legnagyobb földvagyonnal rendelkezők Kecskemét társadalmának csupán 

szűk rétegét képviselték: a 15-25 pozsonyi köblösök 1,48%-ot, a 25-50 közötti 

birtokkategória 1,35%-ot, és az 50-100 közötti birtokosok aránya 1,62% volt.  

A nemesek között is voltak olyan családok, amelyek csupán szőlőt birtokoltak. 

Kecskeméten, az 1772. évi úrbéri összeírás alapján a földbirtok – szántóföld 

és kaszáló – szerinti társadalmi tagolódás tizedeként: 

 
Birtok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összes %  

hold            
>    5 4 6 6 12 8 9 12 7 64 9,85  
>  10 35 21 21 25 19 44 38 30 233 35,85  
>  20 35 12 12 20 32 24 24 34 193 29,69  
>  30 14 10 6 10 11 14 8 10 83 12,77  
>  50 5 9 7 9 8 3 3 7 51 7,85  
>100 3 1 1 – 7 3 5 2 22 3,38  
>150 – – – – 1 1 1 – 3   
>200 – – 1 – – – – – 1   

Összes  96 59 54 76 86 98 91 90 650  

 

A házas (HZS) és házatlan vagy lakó (HNZS) zsellérek: 

 
HZS 214 262 238 266 212 159 115 232 1698 

HNZS 108 110 96 69 87 82 90 148 790 

 

Az 1774. évi adóösszeírás a mezőváros társadalmának következő tagoltságát 

mutatja tizedek szerint. A gazdáknál összeírták az ott lakó adózó zselléreket is:277 

 
Összeg I. II III IV. V. VI. VII. VIII. Összes   

 
277  BKML Kecskemét Város (KkV) Adóösszeírások 1774. A számsor szerint jelölt gazdáknál és a 

náluk lakó zselléreknél szerepelnek a a gazda családtagjai, a „gazda személyek” és a zsellér csa-
ládtagjai is, akik külön nem adóztak, de szerepelnek a gazdák és zsellérek között. 
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forint fő fő fő fő fő fő fő fő fő %  
>  1 1 2 3 1 5 4 8 4 28 0,74  
>  2 10 7 20 10 12 11 12 9 91 2,41  

>  3 62 74 84 103 64 47 52 58 544 14,42  
>  4 67 102 136 97 80 61 76 73 692 18,34  
>  5 67 98 92 108 74 48 81 105 673 17,84  
>  6 60 66 40 65 45 50 65 56 447 11,85  
>  7 56 44 39 64 38 49 40 46 376 9,97  

>  8 21 23 23 38 29 28 44 26 232 6,15  
>  9 22 17 22 16 25 20 15 11 148 3,92  
>10 18 20 14 14 16 16 8 15 121 3,34  

>15 41 30 36 39 40 27 37 26 276 7,21  
>20 9 7 8 8 16 11 11 6 76 2,01  
>25 2 – 5 5 7 3 10 6 38 1,01  
>30 1 2 – – 3 2 – 1 9   
>35 1 – 1 – 1 1 – – 4   
>40 1 2 – 3 3 – – 3 12   
>45 – – – – 1 – – 1 2   
>50 – – 2 – – – – – 2   
>55 – – – – – 1 – – 1   
>60 – – – – – – – 1 1   

Összes 439 494 525 571 459 379 459 447 3773   
            

Zsellér 113 159 142 167 136 103 129 142 1091   

 

Az úrbéri birtokviszonyok alapján megállapítható, hogy a kis- és középbirtok 

aránya (10-50 hold) jellemezte Kecskemétet 1772-ben. A gazdákra vonatkozóan 

az úrbéri összeírást (a fundus, háztelek 1 pm–pozsonyi mérő, 0,5 hold) összeha-

sonlítjuk az 1774-es adóösszeírás adataival: 

 
 1774  1772   

I. Tized       
Adóösszeg Adózó fundus szántó rét  

forint krajcár  pm hold   
36 9 Kiss Mihály – ½ 50 20  
34 28 G. Kiss Pál – ½ 50 20  
20 23 ½ Mester Gergely – ½ 4 20  
19 15 Sipos Ferenc – – –  
17 58 Benkő János – ½ 10 20  
17 48 ½ Poór István – ¼ 25 36  
17 30 Kálmáni Mihály – ½ 12 5 szappanos 
17 10 ½ Juhász Tót András 2 20 5  
16 19 Szabó Albert – – –  
15 54 Barcza Gergely – ½ 25 –  
15 46 Madocs Sámuel – ½ 7 24  
15 46 Orbán István – ½ 8 8  
15 1 Zana György – – –  
14 50 Csabanyi Gergely – ½ – –  
14 49 ½ Rozgonyi István – ¾ 20 10  
14 – Deák István – ½ – –  
13 26 Rusz Mihály – ¾ 12 4  
13 12 ½ Veresmarti Sámuel – ¼ 8 6  
13 12 Tamási András 1 30 10  
12 58 ½ Varga Boldizsár – ½ 18 4  
12 41 Domján István     
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12 41 Szombati István – ½ 9 9  
11 57 Szalai János – ½ 16 –  
11 56 ½ Miskolczi Ferenc – 1/8 8 5  
11 44 Mészáros András – ½ 10 –  
11 21 Széles Mihály – ½ 9 2  
11 18 Fazekas Gergely – ½ 14 6  
11 06 Bányai Mihály – ¼ 40 10  
10 59 Bóbis András – – –  
10 52 Sós János – ½ 8 –  
10 42 Sándor István – ¼ 4 3  
10 37 Bek. Kovács István – kovács   
10 30 ½ Lázár Mihály – ½ 16 6  
10 28 Ágoston Mihály – ½ 20 –  
10 07 Domján Andrásné – ¼ – –  
9 33 Sági János – ¼ – –  
9 19 Szeles János – ½ 9 2 szűcs 
8 59 ½ Füredi István Kovács – 1/8 – – kovács 
8 59 ½ Kakas István – ¼ – – csizmadia 
8 57 Csáktornyai Ferenc – 1/8 – – nótárius 
8 – Fürj György   – kerékjártó 
7 45 Varga Mihály   – varga 
7 26 Pap. Tót János – 1/8 – – paplanos 
7 16 ½ Cserző Varga János   – varga 
7 11 Hatos István – ¼ 3 9 szappanos 
6 48 Papl. Szabó Péter – 1/8 – – paplanos 
6 44 Galgóczi János – – – szijártó 
6 40 Kolosvári István – ¼ – – asztalos 
6 38 ½ Szakál László – ¼ – – paplanos 
6 24 Szoboszlai István – 1/8 – – gombkötő 
6 21 Sima Pál – 1/8 – – szappanos 
6 13 Cserző Varga János – ½ – – varga 
5 59 Mihali Mihály   – varga 
5 58 ½ If. Szatmári András – 1/8 – – csizmadia 
5 33 Szűcs Kontra János – ¼ – – szűcs 
5 24 Szatmári János – – – csizmadia 
5 24 Takács Szabó János – ¼ – – takács 
5 22 Füredi János – 1/8 – – kovács 
4 53 Konjocs Mihály   – szappanos 
4 27 Pap József   – szappanos 
4 18 Pogrányi János – – – szabó 
4 – Kovács János   – csizmadia 
4 – Sárai István   – csizmadia 
4 – Simon István – – – takács 
2 15 Vörösmarti Benjámin – 1/8 – – gombkötő 
       
  Bányai Mihály – ¼ 40 10  
  Kiss Márton – ¼ 16 20  
  N. Tamási András 1 30 10  
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II. TIZED 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint krajcár  pm hold  
39 55 Cséplő Gergely - ½ 26 10  
35 12 Öreg Deák Mihály Úr 1 - 25 25  
33 44 Varga János Úr 2 - 30 10  
27 34 Szentkirályi Tót Mihály 1 - 29 5  
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20 30 Bán Gergely - ½ 20 10  
17 56 ½ Gyenes János 1 - 25 16  
15 6 Deák Pálné Asszony - ½ 10 8  
15 06 Varga István Úr - ¼ 20 20  
14 20 Bán István - ¼ 20 10  
14 29 Bóbis Ferenc - ½ - -  
13 09 Sellei György - ¾ - -  
13 1 Sándor István - ½ - -  
12 57 Francia Kis István - ½ 20 8  
12 52 Pulai Pál - ½ 3 1 szabó 
12 43 Palócz Kovács János - ¾ 6 5  
12 42 Baktai István - ¼ - - kupec 
12 40 Bende Gergely - ¼ - -  
12 28 Ivicz János - ½ - -  
12 08 Cservenka Andrásné - ¼ 8 3  
12 05 Szél János - ¼ - -  
11 48 Mondér Mihály - ¼ - - molnár 
11 32 Francia Kis Mihály - ¾ 20 9  
11 25 Decsi József - ¼ - - kupec 
11 24 Darányi György   - szűcs 
11 1 Borka György - ½ - -  
11 1 Pasit István - ¼ - -  
10 57 Bicskei György - ¼ - -  
10 57 Inokai István - ¼ - -  
10 52 Csiszár Sámuel -  ¼ - -  
10 24 Tatai Kovács Ferenc   - kovács 
9 49 Török Mihály - 1/8 - -  
9 33 Mádi Mihály - ¼ - - csizmadia 
9 20 Tak. Gál Péter - 3/8 - - takács 
9 10 Harkai Mihály - ¼ 7 2  
9 17 Zsákai György - 1/8 - -  
9 - Dekmár János - ½ 4 2 szűcs 
8 43 If. Sellei György - ¼ 3 - gombkötő 
8 38 Zsiros József - ¼ - - fia kovács 
8 33 ½ Miklósi János   - kerékjártó 
8 28 Paréj András   - takács 
8 26 Toba József   - csizmadia 
7 42 If. Csiszár Sámuel - - - - szűcs 
7 34 Fekete Gergely   - faragó 
7 16 Illés János - ¼ - - takács 
7 - ½ Deák Asztalos István 1 - - - asztalos 
7 - Bodacz Gergely - ½ 10 - faragó 
7 - Horvát János   - vasáros 
6 32 Fehér István - ¼ - - csizmadia 
6 27 ½ Sellei János - ¼ - - gombkötő 
6 18 Deron János - ¼ - - tubak 
6 18 Kaszala Antal   - gombkötő 
6 18 Ölvödi István Czig[ány].     
6 12 Ölvödi János Czig[ány]. - ¼  - kovács 
5 54 Fodor Ferenc - ¾ - - csizmadia 
5 38 Molnár András - ½ - - molnár 
5 22 Sárga István   - asztalos 
5 8 Lehoczki Péter - 1/8 - - csizmadia 
4 48 Pasztohai István - 1/8 - - sertéskereskedő 
4 48 Vörös István - 1/8 - - lakatos 
4 4 ½ Zabolai Jánosné - ¼ - - asztalos 
4 1 Varga András - ¼ - - szigyártó 
4 - Angyalos István -  - - - paplanos 
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4 - Fekete Ferenc   - takács 
3 54 Bonta Mihály   - ötvös 
3 54 Kúcsár Péter   - takács 
3 54 Lukáts József   - csizmadia 
3 54 Nagy István - ¾ - - szűcs 
3 54 Sárközi János   - szűcs 
3 54 Sehtenpach Ádám - - - - pék 
3 54 Szarvas Márton   - csizmadia 
3 54 Német Varga   - sutor 
3 36 Popovics Boldizsár   - kereskedő 
3 36 Sárga Mihály - - - - lakatos 
3 26 Tokai Mihály - - - - gombkötő 
3 - Szeles Pál - 1/8 - - szappanos 
2 30 Kapás János   - takács legény 
2 18 Komáromi Gergely   - gombkötő 
2 15 Ács József   - szabó 
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III. TIZED 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint krajcár  pm hold  
45 5 Dömötör János 1 – 150 50  
40 20 Fekete István 1 – 40 10 –né 
32 15 Fekete Mihály – ½ 40 20  
24 32 Szegedi Ferenc – ½ 20 10  
23 7 Sz. Királyi János 1 – 12 2  
20 47 Kajla Kiss György 1 – 20 10  
20 24 Magjar István – ½ 20 5  
19 53 Csonti Szabó Gergely – ¼ – – – - János 
17 56 Hajagos József – ½ – –  
17 23 Gyenes Mihály – ½ 8 4  
16 56 Kovács József 1 – 30 20  
16 55 Dömötör Sándor 1 – 30 20  
16 2 Hajagos Mihály – ½ – –  
14 22 Frkas Ferenc – ¼ 8 2  
14 15 Lenárt József 1 – 30 5  
14 7 Turi István  – ¼  4 2  
14 6 Inoka Miklós Tímár – ¼ 6 3  
14 – Tóth Ferencné     
14 – Tokai Ferenc – ½ – – szíjártó 
13 51 Bakó András – ½ – –  
13 42 Kovács Pál  – ½ 12 6 
13 33 Gyenes János – ½ – 14  
13 22 Lovas János – ½ – – –né 
13 – Horvát József – 1/8 – –  
12 54 Tancsa Mihály    kovács 
12 52 Kalocsai György – ¼ – –  
12 51 Barta András – ½ – –  
12 38 Takács István     
12 26 Török János – 1/8 – –  
12 – Tóth Péter – ¼ 6 3  
11 2 Deák Pál – ¼ – –  
10 44 Bali Hajagos István – ½ 10 9  
10 37 Szattmári Mihály 1 – – – csizmadia 
10 32 Gyenes Szabó István – ½ – –  
10 27 Pokomándi János   – gombkötő 
10 5 Szána Gergely – ½ 17 7 csizmadia 
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10 – Csuka István     
11 35 Bakó János  – ½ – – 
11 4 Bano János  – ½ 3 1 
9 41 Oláh István   – molnár 
8 24 Czima János    csizmadia 
8 17 Ondrus János – ¼ 6 – csizmadia 
8 13 Mihály Márton Kardos – 1/8 – – kovács 
8 12 Aszt. Bíró János – ½ – – asztalos 
7 12 Trifont Márton    kovács 
7 34 Horvát Gergely    kovács 
7 12 Rochar Ferenc    tímár 
6 42 Herédi    gombkötő 
6 37 Imre Pál    takács 
6 18 Bandari István    hegedűs 
6 18 Détár Andrásné    takács 
6 18 Zubek Mihály – ¼ – – szabó 
6 13 Petróczi Pál    lakatos 
6 2 Szalaj Tamás    csizmadia 
5 54 Varga Tóth János    varga 
5 53 Nagy János    takács 
5 44 Sárosi Ferenc    szűcs 
5 42 Csima Antal    rézműves 
5 36 Csongrádi Takács József    takács 
5 36 Hévizi János    csizmadia 
5 36 Pap András    faragó 
5 30 Zsikó János    szabó 
5 24 Török József    lakatos 
4 30 Farkas Kiss Mihály    kovács 
3 54 Gyurkovics András    csizmadia 
3 54 Kecskeméti András    csizmadia 
3 54 Kovács József – 1/8 – – csizmadia 
3 54 Péter Mátyás    szígyártó 
3 54 Sánta István    lakatos 
3 54 Tancsa János    bognár 
3 54 Torma György    lakatos 
3 18 Német Szabó    szabó 
3 – Csicska János    csizmadia 
2 24 Mándi Mihály    csizmadia 
       
  Martinkovics Simon 1 ½ 40 10 nótárius 
  Sz. Királyi Mihály – ¾ 36 10  
  Kardos Feren – ¼ 30 10  
  Murányi János 3 – 20 5  
  Sz. Királyi Pál  – ½ 12 2 
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IV. TIZED 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét   

forint krajcár  pm hold   
37 16 N. Szekeres András Úr 1 – 25 15   
37 10 Farkas Gergely 1 12 6   
36 30 N. Ferenczi Gergely Úr 1 – 20 10   
24 7 Gyurasz Ferenc – ¼ 20 6   
23 23 Tóth József – ½ 18 16   
22 19 K. Antal István Úr 1 – 30 10   
21 2 S. Kovács András – ½ 30 12   
19 20 Kun Mihály – ½ – –   
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19 4 Tassi János  – ½ – –  
18 26 Pap Mihály – ¼ 14 4   
18 22 Benkő Kovács József – ½ 17 9   
18 20 Kun János – ½ 15 5   
17 17 Boso György      
16 49 Kókai Szabó István – 1/8 – – –  
16 17 Piszmán Mihály – 1/8 – – –  
16 17 Szekeres József – ½ 6 4   
15 39 Bodog János – ½ 4 5   
14 41 Gulyás János – ½ 4 –   
14 – Antal Gergely – 1/8 – –   
13 46 Antal Miklós 1 – 4 2   
13 26 Dallos József – ½ 30 10   
13 7 Szekeres István – ½ 6 4   
12 39 Tasi Mihály      
12 37 Nagy Mihály Istvánné      
12 36 Farkas Ferenc – ½ 10 12   
12 33 Csertő József      
12 18 Apró Virág János – ¼ – –   
12 14 Tóth Kovács András – ½ – –   
12 – Limperger András – ½ – – szűcs  
11 55 Csontos Kovács János      
11 49 Gedai János – ½ – –   
11 49 Kovács János      
11 10 Marton Benedek      
11 8 Dékány Péter ¼ 20 10   
10 53 Kun István – ¼ – –   
10 46 Zofcsák János – ¼ – – csizmadia  
10 27 Vincze Imréné   – asztalos  
10 20 Kovács Kas. József      
9 33 Sigmond József   – pintér  
9 29 Molnár Imre   – molnár  
9 26 Szabó Ferenc – 1/8 – – csizmadia  
9 19 Harkai István      
8 48 Antal József – ½ – –   
8 43 If. Csertő József – ¼ 3 1   
8 39 Csaba István – ¼ – –   
8 21 Rosembergi Mátyás – – – – csizmadia  
8 16 Fodor Ferenc – ½ – –   
7 53 Gyöprúgó Kis József – 1/8 – –   
7 37 Sárosi János – ¼ – – szűcs  
7 37 Takács Kis Ferenc – ¼ – –   
7 30 Tarhonya Pál      
7 26 Petróczi György – 1/8 – – szabó  
7 21 Benkő József – szűcs    
7 13 Sütő Takács András 1 ¼ – – takács  
7 4 Szuchi Péter   – kűműves  
6 59 Szilágyi Mihály   –. kűvágó  
6 51 Bognár József   – bognár  
6 48 Német Tamás – ½ – – kerékjártó  
6 42 Dobos Mihály – ¼ – – kovács  
6 32 Majorcsik András   – csizmadia  
6 20 Marton Gergelyné Juhász      
6 18 Pokomándi József   – gombkötő  
6 10 Varga Mátyás   – varga  
6 4 Bakos János Nyájjuhász      
6 – Kalács Mátyás   – asztalos  
6 – Olasz Furkó András   – kovács  
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5 51 Kováts Ferenc   – takács  
5 51 Varga Kovács György   – varga  
5 46 Nyitrai Pálné   – csizmadia  
5 41 Lénárt Mihály   – takács  
5 40 Ponyva Mátyás Juhász – ¼ – –   
5 36 Molnár Gergely – 1/8 – – faragó  
5 35 Szilágyi Mátyás      
5 24 Kula György Nyájjuhász      
5 14 Kollár Pál – 1/8 – – faragó  
5 6 Juhász Tóth Márton –– ½ – –   
5 – Árvai Mátyás – ¼ – – kűműves  
5 – Fabián Ferenc – ¼ – – takács  
5 – Turzánszky János   – csizmadia  
4 30 Bubori Kis István – ¼ – –   
4 30 Dukai István Zs Nyájjuhász      
4 30 Lobozár Vas János Juhász      
4 30 Torner Miklós Zs   – szűcs  
4 17 Röst. Horváth István Juhász      
4 – Lacskó András   – csizmadia  
4 – Simon Pál Zs   – asztalos  
3 47 S. Nagy János Nyájjuhász      
3 45 Gyöngyi István Zs   – csizmadia  
3 42 Stano Mihály Zs  – – – varga  
3 37 Juhász Loszár Mátyás      
3 27 Vitek Turo Tamás Juhász      
3 24 Sikár János Nyájjuhász      
3 15 Deszkai József   – faragó  
3 9 Kajla Mihály Juhász      
3 – Horváth Tamás   – takácslegény  
3 – Kocza Pikó Göbölyös      
3 – K. Ország János Zs   – csizmadia  
3 – Melák György   – faragó  
3 – Mocsok Farkas János Juhász      
3 – Nagy Süvegű Juhász István – 1/8 – –   
3 – Német Borbély Zs   – chyrurgus  
3 – Pásztor János Zs   – kűvágó  
3 – Petróczi András Juhász      
3 – Pikó Czigány      
3 – Sós András Zs   – kűvágó  
3 – Vak Pista Czigány      
        
  Engedi Mihály – ¼ 30 10   
  Bakó János – ½ 25 16   
  Geczi Istvánné – ½ 20 15   
  Bekő Mihály – ½ 20 10   
  Virág Mihály 1 – 20 10   
  Benkő Kovács József – ½ 17 9   
  Szeles János – ¼ 15 15   
  Kovács Pál – ½ 15 5   
  Szántó István – ¼ 15 5   
  Szent Királyi Istvánné – ¼ 15 5   
  Varga Andrásné – ¼ 15 5   
  Berényi Atal István – ¼ 10 12   
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V. tized 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint  krajcár  pm hold  
40 33 Nagy Ferenc – ½ 20 10  
38 25 N. Szent Királyi Pál Úr 2 100 50  
36 33 Hallai György – ¼ – –  
35 10 Csorba István – ¾ 10 20  
30 34 Dékány Mihály Úr – ¾ 40 20  
28 7 Vékonj István 1 – 25 8  
25 30 Matk. Szabó István – ½ – –  
23 59 Szelej István – ½ – –  
23 31 Bódog János – ½ 17 8  
23 24 Vas Mihály 1 – 20 20  
15 55 Pál Kovács Pál – ¼ 28 2  
21 55 Szilágyi Nagy István     
20 54 Cseh Andorné – ½ 22 14  
20 50 Banó János 1 – 39 20  
20 20 Banó Gergely 1 ½ 7 2  
18 16 Dekány József – ¾ 30 15  
18 6 Banó Mihály – ¼ 7 2  
17 51 Bódog Ferencné – ¼ 8 2  
17 51 Labancz Mihály – ½ – –  
17 26 Virág Ferenc – ¼ – –  
17 24 Szente Varga János 1 – 30 60  
17 22 Kók [Koch] Mihály 1 ½ – –  
17 18 Lipóczi Lőrinc – ¼ 30 15  
16 26 Barta Pál – ¼ 18 22  
16 26 Hertzeg Ferenc 1 – 30 8  
16 20 Máté János – ½ 6 3  
16 6 Mák István 1 – 32 10  
16 3 N. Pap Péter 1 ½ 60 30  
15 36 Polyák András – ¼ 20 5  
15 26 Darányi György – ½ 6 10  
14 35 Szabó András     
14 24 Györgyi János 1 – – –  
14 10 Sárközi Sámuelné – ½ 20 9  
13 37 Kiss Mihály – 1/8 – –  
13 29 Détári Pál – ½ 10 5  
13 26 If. Varga János – ½ – –  
13 – Ivanosi Szabó Ferenc – 1/8 10 –  
12 36 Bakonyi Benedek     
12 29 Rimóczi Mátyás 1 – – –  
12 24 Gáts András     
12 24 Madotsai Szabó István     
12 11 Héjjas István – ¼ 12 10  
12 – Csősz István – ¼ 12 8  
11 58 Tóth Márton – ¼ 4 1  
11 54 Szél Mihály     
11 47 Süveges Nagy János – ½ 10 6 –né 
11 45 Pap József – ½ 3 2  
11 37 Ludányi János 1 – – –  
11 32 Váczi Márton – ½ – –  
11 25 Bódog József – 1/8 5 –  
11 24 Szente Varga András     
11 4 Csontos Mihály – ½ – –  
10 55 Molnár Márton     



 

208 

10 35 Szőke Tamásné – ½ 3 3  
10 30 Lendvai Szabó Ferenc     
10 29 Kováts Mihály – ¼ 14 8  
10 4 Monori Kis János – 1/8 – –  
10 3 Barak István – ½ – 6 lakatos 
9 31 Galla Vörös Pál – ½ – –  
9 30 Bognár Mihály     
9 30 Taglo Tóth György     
9 6 Albert János – ½  – szíjártó 
9 – Hauszperger Márton   – ács 
8 53 Gyurászi Tamás     
8 42 If. Pazi János   – asztalos 
8 24 Kiss Mihály     
8 20 Faragó Molnár János   – faragó 
8 4 Gyuris András   – molnár 
7 29 Szombati Beniámin – 1/8 – – takács 
7 28 Szombati János – 1/8 – – szűcs 
7 24 Mátyási Kovács Márton – ¼ – – kovács 
7 18 Kása Mihály Kereskedő – ½ – –  
7 18 Tolnai Mihály – ¼  – asztalos 
7 12 Vékony H. Szűcs Péter   – szűcs 
7 5 Sallai Antal   – takács 
7 4 Csák János   – asztalos 
6 59 Takács Szabó Mihály   – takács 
6 48 Róka Szabó József – 1/8 – – szabó 
6 45 Vendritzki János – 1/8 – – „Gogany” 
6 40 H. Szabó Mihály   – szabó 
6 22 Berta János     
6 18 Kalács István   – asztalos 
6 18 Szabadszállási Pál – 1/8 – – faragó 
6 18 Tuldik József   – puska 
6 5 Gálos Gáspárné   – takács 
6 – Gazdics János – ¼ – – szíjártó 
5 57 Losontzi János   – faragó 
5 57 Szekér István – ¼ – – szíjártó 
5 51 Bajni Mihály   – csizmadia 
5 51 Erdődi György   – bognár 
5 48 Váczi Imre Kupitz     
5 47 If. Csizmadia Mihály   – szígyártó 
5 41 Noti János – 1/8 – – lakatos 
5 14 Csernák Pál    kertész 
5 14 Mihály János – 1/8 – – faragó 
4 48 Marosi István Zs   – kovács 
4 30 Magyar Antal   – korsós 
4 30 Molnár András   – kovács 
4 27 Bek András – 1/8 – – takács 
4 21 Nyéki János – 1/8 – – takács 
4 19 Barna Gergely   – szűcs 
4 16 Faragó Antal István – ¼ – – faragó 
4 16 Szitás Károly   – szitás 
4 6 Tagló Kovács János   – kovács 
3 54 Esztergaljos   – esztergályos 
3 54 Seres Mihály   – szabó 
3 54 Takács Kis Ferenc   – takács 
3 54 Tenj Jakab   – csizmadia 
3 54 Tóth Szabó Ferenc Zs   – szabó 
3 53 Szokolaj István Zs   – faragó 
3 27 Szalaj József Zs   – ács 
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2 24 Csizmadia János Zs   – csizmadia 
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VI. TIZED 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint krajcár  pm hold  
54 6 Nagy János Úr 1 ½ 40 40  
34 1 Herczeg János Úr 1 – 130 12  
28 25 Bedli István 2 – 18 4  
26 57 Szántó Pál 1 – 25 10 szappanos 
23 40 Hom. Tóth Márton – ½ 10 15  
21 12 Szappanos János 1 – 40 50  
20 47 Deák János – ½ 18 9 szűrszabó 
19 37 Kéri Ferenc – ½ 10 –  
18 21 Gere András – ½ 30 15  
18 18 Igás József – ¼ – –  
18 10 Kónya György – ¼ 18 –  
17 10 Karasa Kovács Mihály – ½ 16 10  
16 35 Kurja Kis Mihály     
15 42 Hévízi Pál     
15 36 Borbás Lukács     
15 9 Patakj István – ½ 12 2  
14 38 Csut. Tóth János – ½ – – szííjártó 
14 34 Szabó József Úr     
13 49 Tánczos Gergely – ¼ 30 10  
13 47 Kusz Péter – ½ – – kovács 
13 43 Dakó János – ½ – –  
13 34 Ági István – ¼ 11 10  
13 30 Dregeli István – ½ – –  
13 23 N. Tormási István Úr – ¾ 25 30  
11 26 Teleki Sámuel – 1/8 – – csizmadia 
11 15 Csete Gergely – ½ 10 5 szabó 
11 8 Kucsar István – ½  – – 
11 2 Bányai Szabó András – 1/8 10 3  
10 56 Bede József – ¼ – –  
10 44 Laczi Ferenc 2 – 5 –  
10 32 Tegzes Mihály – ½ 6 6 ötvös 
10 29 Hamus János – ½ 3 5  
10 26 Mányoki János – ½ 6 3  
10 21 Herczeg Pál     
10 17 Kovács József     
10 14 Sárközy János – ½ 25 9  
10 4 Pető János – ¼ 18 10  
10 3 Fehér Molnár András     
9 52 Kelemen Jánosné – ½ 15 6  
9 47 Ölvödi Szabó János   – szabó 
9 36 Somodi István – ¼ 6 –  
9 30 Ölvödi András – ¼ 6 4  
9 27 Grubert [Gubernát]Vencel – ¼ – – takács 
9 18 Csajkovszkj János – ¼ – – kovács 
9 13 Tok János – ¼ 6 3  
9 7 Vida Mihály – ½ 5 4  
8 51 Domokos János – 1/8 4 –  
8 50 Borbély Ferenc 1 – – – asztalos 
8 37 Dani Lőrinc Kupec – ½ – –  
8 33 Pongrácz István – 1/8 – – szíjártó 
8 33 Tarczali Pál – ½ – – borbély 
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8 17 Kovács Szabó Péter   – szabó 
8 12 Fekete András   – csizmadia 
8 9 Pesti Sándor – ½ – – szabó 
8 8 Kun Pál Kalmár – ¼ – –  
8 6 Kolosy Mihály – 1/8 – – csizmadia 
8 1 Gudits István   – kovács 
7 58 Lisztes János – ¼ – – takács 
7 45 László Szabó Márton – 1/8 – – szabó 
7 39 Hajnal István – 1/8 – – takács 
7 30 Győri Pál – ½ – – szabó 
7 24 Somi István   – szabó 
7 18 Csut. Deák János – ¼ – – csutorás 
7 15 Zabolai János – ¼ – – asztalos 
7 6 Brada András – 1/8 – – lakatos 
6 51 Csorcsán Gergely – ½ 8 7 szűcs 
6 49 Szentpéteri Izsák – ½ – – lakatos 
6 45 Kalmár János   – faragó 
6 45 Kovács János   – csizmadia 
6 45 Sajo Péter – 1/8 – – compactor 
6 40 Rácz Szántó András   – mészáros 
6 40 Ruzsa János Sóval kereskedő     
6 32 Kecskeméti Ferenc   – takács 
6 30 Csapó Pál – ¼ – – csizmadia 
6 30 Mátyás Kovács Márton   – kovács 
6 19 Kádas Imréné   – szabó 
6 19 Puskás András   – szíjártó 
6 18 Mezei Farkas   – kovács 
6 16 Csujok János – ¼ – – csizmadia 
6 13 Kalotsai Mátyás – ¼ – – szabó 
6 8 Lak. Nagy András – 1/8 – – lakatos 
6 8 Sárközi István – 1/8 – – asztalos 
6 – Marton János    lakatos 
6 – Szentes János    süveges 
5 56 Hornyik Ádám – 1/8 – – csizmadia 
5 51 Greksa János    süveges 
5 51 Kőrösi István – 1/8 – – csizmadia 
5 51 Mónus Ferenc – 1/8 – – faragó 
5 51 Szalaj József   – gombkötő 
5 49 Imre József    ötvös legény 
5 40 Simon Mihály    csutorás 
5 39 Baumgartner Ferenc Patik.    patikárius 
5 30 Kis Pál – 1/8 – – faragó 
5 24 Hegedűs András Kereskedő – – – –  
5 19 Kolosi István    szűcs 
5 – Süveges György    süveges 
4 48 Sajger Johan    „Suster” 
4 45 Gruber József Zs    csizmadia 
4 40 Hamza György    gombkötő 
4 36 Sánta Istvánné Kofa     
4 35 Mikütely János – – – – csizmadia 
4 25 Vecsei István    csizmadia 
4 19 Bekecs János    csizmadia 
4 – Hagymási László    gombkötő 
4 – Mészáros György    mészáros 
4 – Német Szabó    szabó 
4 – Racsok György    csizmadia 
3 54 Czeiczer Ábrahám Zs[ellér]    késcsináló 
3 54 Homoki József Zs[ellér]    csizmadia 
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3 54 Kűmeves János    kűműves 
3 54 Német József    kűmíves 
3 54 Pólya Gergely    takács 
3 54 Pectorik Mihály Zs[ellér] – – – – csizmadia 
3 54 Seffeld János    szabó 
3 54 Szalaj György    csizmadia 
3 54 V. Kis János    varga 
3 51 Gál József Zs[ellér]    takács legény 
3 9 Körösztösi István – 1/8 – – csizmadia 
2 30 Balog János Zs]ellér]    takács 
2 24 Faragó Szijártó István    faragó 
2 24 Madotsai Mihály    lakatos 
2 – Szappanos Mihályné    szappanos 
       
  Gere András – ½ 30 15  
  Sárközi János – ½ 25 9  
  Nánás József – 1/8 20 5  
  Kónya György – ¼ 18 –  
  K. Kovács Mihály – ½ 16 10  
  Bányai Szabó János – 1/8 10 3  

 
 

1774  1772   

VII. TIZED 
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint krajcár  pm hold  
       

24 46 Bugár Péter – ½ 50 60  
24 21 Hevesi Gergely     
24 7 Deák Mihály 1 – 50 40  
23 34 Dékán András – ½ 60 12  
21 36 Rusa János – ½ 7 6  
20 45 Kiss György – ½ 40 10  
20 32 Bozó Pál 1 –  50  
20 17 Cseh János     
19 24 Szél Márton 1 – 40 20  
18 55 Deák János 1 – 6 6  
18 15 Sándor István – ½ 18 10  
16 37 Labancz Ádám – 1/8 – –  
16 14 Tóth Nagy János     
16 3 Kotzó András     
15 45 Lestár János – ¼ –   
15 33 Király János – ¼ 16 6  
14 25 Bujáki Pálné – ½ 8 6  
14 16 Keserő János – ¾ 18 2  
14 6 Czeglédi Szabó Mihály 1 – 11 –  
13 39 Rideg Nagy János – ¼ 8 –  
13 20 N. Sárközi Pál Úr     
13 6 Tubak Gergely – ½ 20 4  
12 27 Molnár Mátyásné – ½ 6 4 –né 
12 22 Salamon János     
12 18 Koczó Ferenc     
12 18 Kuli Nagy István – ½ 25 6  
12 8 Nagy Gergely – ½ 10 7  
12 – Kora János     
10 54 Szalai Ferenc     
11 50 Major Mátyás     
11 42 Pintér Mihály     
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10 44 Serki Ádám   – szabó 
10 40 Varga István – 1/8 10 –  
11 39 Damat Kovács János – ½ 18 4  
11 31 Ör. Pánczél István     
11 30 Szappanos Szabó István     
11 28 Tegzes Gergely – ¼ 4 –  
11 26 Vida János     
11 24 Almási István     
11 2 Kuracz Szabó Jánosné – ¼ 6 –  
10 39 Barát Kovács Gergely – ¼ 8 6  
10 39 Gyulai István     
10 19 Lubi Alesius – 1/8 –  ötvös 
10 6 Csiz. Nagy András   – csizmadia 
10 4 Horváth János     
10 1 N. Tormási Pál – ¼ 6 –  
10 – Majs Mátyás – ½ – – kötéljártó 
9 42 Darányi Kovács Mihály   – kovács 
9 38 Laczházi Maly Péter   – takács 
8 58 Danko Ferenc 1 – 5 3 takács 
7 58 Góbi János – 1/8 – – szűcs 
7 50 Serki János – ½ – – csizmadia 
7 48 Molnár Pál   – szűrszabó 
7 45 Magyar András   – varga 
7 31 Takács Kis Mihály   – takács 
7 23 Szalai József   – szűcs 
7 10 Barabás András   – faragó 
6 53 Szoboszlai Gergely – 1/4 – – borbély 
6 45 Bugyi Mihály – 1/8 – – faragó 
6 45 Matakovics Mihály   – gombkötő 
6 32 Asztalos Czira János – 1/8  – asztalos 
6 24 Ludvig Mihály   – takács 
6 24 Takács Deák Mihály   – takács 
5 54 Fejér János   – kovács 
5 49 Ráczkevi Tóth János   – kupec 
5 30 Bagi Ferenc   – lakatos 
5 22 Kőrös András   – faragó 
4 39 If. Bugyi Mihály   – faragó 
4 12 Békési István   – csizmadia 
4 6 Hetneki István   – borbély 
5 54 Német Kovács András – ½ – – kovács 
5 18 Zana Mihály   – szabó 
5 41 Szap. Szalai Pál – 1/8 – – szűcs 
5 24 Tatai Sámuel – 1/8 – – paplanos 
5 11 Főző János – ¼ 4 – szűcs 
5 1 Gjönki János   – mészáros 
5 – Bujdosó János – 1/8 – – faragó 
5 – László József   – kereskedő 
5 – Lubi Sándor   – szappanos 
4 – Farkas Antal   – takács 
4 – Király János – ¼ 16 – kűműves 
4 – Kőrösi József – ¼ – – faragó 
4 – Paréj András   – takács 
3 58 Erdősi Sámuel   – kalmár 
3 54 Sztriha István   – szűcs 
3 42 Kőrös János – 1/8 – – csimadia 
3 6 Olcsaj Andrásné   – compactor 
3 – Stanff János   – „keszkenjo csinalo” 
2 30 Szalaj János   – szabó 
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2 30 Tregyanszki Imre   – gombkötő 
2 3 Odor Ádám   – csizmadia 
       
  Kállaj Józsefné 1 –  50 20 
  N. Tormási Mihály 2 –  30 10 
  Kara János – ¼ 25 4  
  Lakatos Szabó István – ½ 20 4  
  N. Tormási János 1 – 18 3  
  Király János – ¼ 16 6  
  Karácsony Ádám – ¼ 16 –  
  Bekő Gergelyné – 1/8 15 10  
  N. Mészáros János – 1/8 14 6  
  Czegl. Szabó Mihály 1 –  11 – 

 
 

1774 1772 

VIII. tized       
Adóösszeg Adózó fundus szántó és rét  

forint krajcár  pm hold  
56 33 Szeles György Úr 2 – 28 12  
43 23 Tóth István Úr –1 – 60 30  
38 39 Kis József Úr 2 – 30 20  
37 3 Kis János 1 – 20 –  
36 13 Balog Pál 1 – 30 8  
26 53 Fazekas István – ½ 22 –  
24 4 Végh Mihály Úr – ¾ 30 12  
24 2 N. Dallos Ádám 1 – 10 10  
23 26 Paréj István – ½ 4 4 szappanos 
23 37 Berente Pál     
20 51 Vincze János – ½ 30 30  
20 20 Mocza János – 1/8 16 19 –né 
19 40 Herczeg Kis György 1 ½ – –  
19 18 Gömöri István – ¼ 15 8  
18 5 Harkai Kis István 1 – 40 –  
16 57 Nagy Gábor     
15 51 Vecsei Pál 1 – – 7  
15 27 Nagy János     
15 19 Szívós Mihály – ½ 30 6  
15 – Domian János – ½ 20 3  
14 54 Deron József     
14 51 Szeles János     
14 19 Dobos Gáspár     
14 5 Balanyi István     
13 56 Bede Mihály     
13 50 Busik Jánosné – ¼ 5 1 János 
13 13 Farus Tóth Ferencné     
12 58 Horváth Balázs     
12 27 Berényi Szabó Mátyás     
11 21 Garzó Istvánné – ¼ 11 8 szabó, István 
11 17 Prikkel Sámuel     
11 13 Turi János     
11 2 Lakatos János     
10 58 Kaszap István – 1/8 4 9  
10 54 Deák György     
10 43 Bugár Jánosné     
10 26 Sebők János – ½ 8 2  
10 3 Hajós Sámuel – ½ – –  
9 39 Varga István     
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9 19 Bala Tóth János     
9 15 Bene János – ½ 8 –  
9 4 Mocza József     
9 – Vári András   – kalmár 
8 37 Nyúl József – 1/8 – –  
8 24 Macsina Pál     
8 21 Kováts Ferenc   – takács 
7 39 Orbán József   – kalmár 
7 21 Fructus Gáspár – 1/8  – szíjártó – 
       

VI. tizedben       
7 – Fekete Imre   – takács 
6 45 Dinka János   – molnár 
6 45 Orbán Sámuel – ¼ – – kalmár 
6 45 Szilágyi Jánosné    csizmadia 
6 43 Deákj Beniámin   – paplanos 
6 27 Bocsk. Tóth István     
6 24 Peringer József – ¼ – – takács 
6 18 Csut. Nagy János – 1/8 – – csutorás 
6 6 Kocsis István   – faragó 
6 – Sah. Tóth István   – szappanos 
5 49 Bőszén Mihály – 1/8 4 – takács 
5 22 Szabó György   – varga 
5 22 Tatai Kovács János   – kovács 
5 13 Dávid József     
5 5 Csizmadia Szabó József   – csizmadia 
4 57 Gogolák András   – csizmadia 
4 48 Erdei István   – molnár 
4 30 Bedecs György   – gombkötő 
4 30 Zsilai István   – takács 
4 28 Heg. Tóth Pál – 1/8 – – hegedűs 
4 19 Kovács József   – takács 
4 13 Hideghasu Juhász József     
4 – Hegedűs Mihály   – csizmadia 
4 – Kun György – – – szabó 
4 – Szakál József   – borbély 
3 54 Karikó István   – kolompcsináló 
3 54 Német János   – varga 
3 36 Özv. Szilágyi János   – cserzővarga 
3 30 Lubi József „Sellei György Boltyában”   – ötvös 
3 27 Hulla Ádám Juhász     
3 3 Kolosvári József   – asztalos 
2 18 Pap János   – asztalos 
       
  Szívós Mihály – ½ 30 6  
  Szeles György 2 – 28 12  
  Nagy Boldizsár – ¼ 20 4  
  Zsitva Mihály – ¼ 18 6  
  Boda Tóth János – ½ 12 4  
  Bodacz János – ½ 10 4  
  Bakos Mártonné – ½ 10 14  

 
  Bóbis A4nndrás – 1/8 10 4  
  Kustos István – ¼ 10 8  
  Kincses Mihályné – ½ 10 3  
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Az 1774. évi adóösszeírás és az 1772-es úrbéri összeírás összevetése alapján a 

legvagyonosabb kecskeméti cívisek a következők: 
 

1774 1772 

       
56 33 Szeles György Úr 2 – 28 12  
54 6 Nagy János Úr 1 ½ 40 40  
45 5 Dömötör János 1 – 150 50  
43 23 Tóth István Úr –1 – 60   
40 33 Nagy Ferenc – ½ 20 10  
40 20 Fekete István 1 – 40 10 –né 
39 55 Cséplő Gergely – ½ 26 10  
38 39 Kis József Úr 2 – 30 20  
38 25 Ns. Szent Királyi Pál Úr 2 – 100 50  
37 16 Ns. Szekeres András Úr 1 – 25 15  
37 10 Farkas Gergely 1 – 12 6  
37 3 Kis János 1 – 20 –  
36 33 Hallai György – ¼ – –  
36 30 Ns. Ferenczi Gergely Úr 1 – 20 10  
36 13 Balog Pál 1 – 30 8  
36 9 Kiss Mihály – ½ 50 20  
35 12 Öreg Deák Mihály Úr 1 – 25 25  
35 10 Csorba István – ¾ 10 20  
34 28 G. Kiss Pál – ½ 50 20  
34 1 Herczeg János Úr 1 – 130 12  
33 44 Varga János Úr 2 – 30 10  
32 15 Fekete Mihály – ½ 40 20  
30 34 Dékány Mihály Úr – ¾ 40 20  

28 25 Bedli István 2 – 18 4  
28 7 Vékonj István 1 – 25 8  
27 34 Szentkirályi Tót Mihály 1 – 29 5  
26 57 Szántó Pál 1 – 25 10 szappanos 
26 53 Fazekas István – ½ 22 –  

25 30 Matk. Szabó István – ½ – –  
24 46 Bugár Péter – ½ 50 60  
24 32 Szegedi Ferenc – ½ 20 10  
24 21 Hevesi Gergely     
24 7 Deák Mihály 1 – 50 40  
24 7 Gyurasz Ferenc – ¼ 20 6  
24 4 Végh Mihály Úr – ¾ 30 12  
24 2 Ns. Dallos Ádám 1 – 10 10  
23 59 Szelej István – ½ – –  
23 40 Hom. Tóth Márton – ½ 10 15  
23 37 Berente Pál     
23 34 Dékán András – ½ 60 12  
23 26 Paréj István – ½ 4 4 szappanos 
23 24 Vas Mihály 1 – 20 20  
23 23 Tóth József – ½ 18 16  
23 7 Ns. Sz. Királyi János 1 – 12 2  
22 19 K. Antal István Úr 1 – 30 10  
21 55 Szilágyi Nagy István     
21 36 Rusa János – ½ 7 6  
21 12 Szappanos János 1 – 40 50  
21 2 S. Kovács András – ½ 30 12  

20 51 Vincze János – ½ 30 30  
20 47 Deák János – ½ 18 9 szűrszabó 
20 47 Kajla Kiss György 1 – 20 10  
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20 45 Kiss György – ½ 40 10  
20 32 Bozó Pál 1 – 50 30  
20 20 Mocza János – 1/8 16 19 –né 
20 17 Cseh János     
20 54 Cseh Andorné – ½ 22 14  
20 50 Banó János 1 – 39 20  
20 30 Bán Gergely – ½ 20 10  
20 24 Magjar István – ½ 20 5  
20 23 ½ Mester Gergely – ½ 4 20  
20 20 Banó Gergely 1 ½ 7 2  

 

Az 1772. és 1774. évi összeírások jelentős különbségeket mutatnak az illető 

cívis által birtokolt földmennyiséget illetően. Az úrbéri összeírás szerint legtöbb 

földdel Dömötör János rendelkezett – szántó és rét együtt –, 200 holdas birtok-

kal, a legnagyobb adófizetők közé tartozott 1774-ben is. Az 1774-ben regisztrált 

40 holdas Szeles János viszonylag közepes gazdának tekinthető, aki viszont már 

1774-ben a legmagasabb összegű adót fizette a városnak. Nemes Szentkirályi Pál 

1772-ben 150, Hercegh János 142 holdat birtokolt, s 1774-ben ők is a legna-

gyobb adófizetők közé tartoztak a 24–39 forint közötti kategóriában. Az 1772-

ben 90, 80 és 50 holdat birtokló Szappanos János, Bozó Pál és Kis György szin-

tén a magas adóösszeg-fizetők közé tartozott 1774-ben. Jelentős vagyonosodást 

mutat többek között Mester Gergely és Banó Gergely, akik 1772-ben csupán 4–8 

hold körüli földdel rendelkeztek, viszont 1774-ben már a nagy – 20 forintot 

meghaladó – adófizetők közé tartoztak. A kézműiparosok is rendelkeztek szá-

mottevő földbirtokkal. Az 1774-es adóösszeírás tükrében 1772-ben Szántó Pál 

szappanos, valamint Deák János szűrszabó mesterek tartoztak a húsz hold körüli 

gazdák közé, akik szintén nagyobb adóösszeget fizettek. Paréj István 

szappanosmester mindössze 8 hold földterület birokában volt, de a jövedelmező 

mesterségének tulajdoníthatóan, a vagyonosabb társadalmi réteghez, a húsz fo-

rint feletti adózók közé tartozott. 

Az 1774-es adóösszeírás a következő képet mutatja Kecskemét társadalmának 

vagyoni viszonyairól, tizedek szerinti részletezéssel: 

 
 I II III IV V VI VII VIII ÖSSZES 

TELEK és GAZDA 315 329 331 376 302 258 275 301 2493 
Ott lakó:          
Gazda személy 692 763 762 902 745 615 678 748 5905 
Zsellér 233 298 340 343 279 222 266 267 2248 
          
HÁZ 183 152 ½ 157 ¾ 176 158 ¼ 133 ¾ 151 ¼ 163 ½ 1236 
ÁRENDÁS HÁZ 28 25 14 7 20 24 18 11 147 
          
BELSŐ BIRTOK (hold):          
Pénzes kert 1359 1035 1312 1065 1711 1484 1307 964 10234 
Városadománya 603 140 57 277 341 265 415 348 2446 
          
PUSZTA ÁRENDA:          
Vacs 56 10 43 76 161 65 168 176 755 
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Csetharaszt – 21 5 21 3 – – 76 126 
Szentkirály 114 240 315 110 121 87 89 216 1312 
Borbásszállás 145 151 14 17 39 20 73 120 579 
Alpár 29 64 80 100 29 107 26 12 447 
Szentlőrinc 124 173 191 99 109 3 69 69 837 
Páka 89 93 329 415 211 163 76 144 1520 
Péteri 22 54 67 45 91 47 28 35 389 
Monostor 12 16 84 240 122 64 – 30 568 
Bugac – – – 120 144 4 – – 248 
Köncsög 22 – 28 – 123 4 42 – 219 
          
SZŐLŐSGAZDA: 288  253 306 280  986   
SZŐLŐ (kapa): 1651 1694 1189 1499 1589 1539 1368 1630 12159 
          
JÓSZÁGÁLLOMÁNY          
Jármos ökör 558 559 769 796 818 560 591 585 5246 
Marha 996 909 1426 1425 2310 1060 1049 1296 10471 
Kocsis ló 338 377 429 432 396 276 324 373 2945 
Méneses ló 253 270 324 205 317 189 80 268 1906 
Juh 2959 3920 5521 7311 5770 3922 5641 6818 41862 
Sertés 117 151 43 297 252 48 125 142 1175 
          
KERESKEDÉS 2 – – 2 2 14 1 2 23 
MESTERSÉG 53 34 1/3 29 1/3 32 28 1/3 38 2/3 34 1/3 28 1/3 268 
KAZÁN 35 ½ 36 23 ½ 25 ½ 40 39 25 ½ 28 253 
MALOM 6 ½ 6 6 5 7 6 11 8 58 ½ 
OLAJSUTU – 1 1 1/3 1 – 1 – 2/3 1 6 

 

Az összeírás sorszám szerint regisztrálja a telkeket, fundusokat s a rajtuk élő 

tulajdonosukat (1–2493). A VII. tizedben az 1658–1659–1660. számú telkek 

„templom helyének el foglaltattak”, az 1891. számú fundus, „szekeli Ház Temp-

lom helynek alkalmaztatott”, tehát ott élőket, illetve lakókat nem írták az adó-

lajstromba. Az összeírás külön összegzi a gazda telkén, házában lakó gazdasze-

mélyeket (ezek lehetnek a családtagok: testvére, gyermeke), valamint a zselléreket 

s azok családtagjait. Tehát többen laktak egy-egy gazda portáján. Az összeírás 

szerint 1091 zsellér (más házában, illetve fundusán lakó zsellér) élt Kecskeméten, 

de családjukkal együtt számuk összesen 2248. A gazdák száma összesen 8398. Az 

adóösszeírás 10 646 személyt regisztrál. Ebben a létszámban a nők, gyermekek 

nem szerepelnek, s ezért a mezőváros lélekszáma ennél többre tehető. A tíz évvel 

később, 1784-ben készített népszámlálás szerint Kecskemét összlakossága, tény-

leges népessége 22 270 fő volt (Nagykőrösé 9517, Ceglédé 7974).278 

Az adóösszeírás 2493 házas telket dokumentál Kecskeméten, de csupán 1383 

ház kerül kimutatásra. A különbség a ház adóbesorolásában keresendő, mivel 

meghatározott kulcs szerint számították a ház és a bérelt ház után esedékes adót 

(ezt bizonyítja a töredékszám is). Az 1784-es országos népszámlálás szerint 3124 

ház volt a mezővárosban – még ha eltelt egy évtized is, viszonyítási alapnak meg-

 
278  Danyi–Dávid (szerk.) 1960: 120–121. 
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felel –, az 1774-es adóösszeírásban nyilvántartott házak számának mintegy két és 

félszerese lehetett Kecskeméten. Nagykőrösön 1536, Cegléden 1307 lakóház ke-

rült összeírásra az 1780-as években.279 

A mezőváros külső, pusztai határán Pákán, Szentkirályon, Vacson és Szentlő-

rincen béreltek nagyobb kiterjedésű mezei kerteket a kecskeméti gazdák. Ez szo-

ros összefüggésben áll a külterjes állattartással, a jelentős nagyságrendű juhte-

nyésztéssel, a heverő-, sőremarha-tartással. 

A mezőváros jellegzetes képéhez tartoztak a malmok. A 18. században még 

kizárólag szárazmalmok őrölték a gabonát, a szélmalmok a 19. század első felé-

ben jelentek meg a határban. A vagyonosabb gazdák működtették a malmokat.  

A malmok mellett megtalálhatók az olajsutúk is. A tök magjából kisajtolt olaj a 

táplálkozásban fontos helyet kapott. A pálinkafőzés is kiterjedt foglalkozásnak 

számított. Az égetett szeszes ital főzésére szolgáló „kazány” vagy „pálinka Főző 

Üst” több cívisgazda, kézműiparos portáján megtalálható volt, amely után tulaj-

donosa adót fizetett a városnak. 

Az 1774. évi adóösszeírás nyilvántartásba vette a kecskeméti polgárok vagyo-

nát is, azt, hogy mennyi földet, saját, pénzes és városadománya kertet birtokoltak 

a törzshatárba és a pusztákon, hány kapás szőlővel rendelkeztek a várost körben 

övező szőlőhegyeken, mennyi jármos ökör, hámos és méneses ló, heverő, hízó és 

fejős szarvasmarha, juh, sertés tartozott a gazdaságukhoz, valamint milyen kéz-

műipari műhellyel, kereskedéssel rendelkeztek, hány ház, kazán vagy pálinkafőző 

üst, malom képezte a tulajdonukat: 
 

Gazda Adó Kert Szőlő 
Jármos 
Ökör 

Marha 
Igás és  

Méneses 
Ló 

Juh Sertés 

 ft kr hold kapás      
          
Szeles György 56 33 66 27 8 9 168 1667 – 
Nagy János 54 6 150 32 16 68 91 510 – 
Dömötör Gábor  45 5 200 20 16 57 16 255 15 
Tóth István 43 23 115 30 12 2 10 1111 – 
Nagy Ferenc 40 33 85 10 12 130 15 171 18 
Fekete István 40 20 83 12 16 90 94 330 40 
Cséplő Gergely  39 55 72 ½ 13 12 160 49 292 12 
Kiss József 38 39 150 38 12 49 27 433 15 
Szekeres András 37 16 117 30 16 80 21 497 10 
Farkas Gergely 37 10 79 20 12 118 25 219 14 
Kis János 37 3 62 28 8 3 12 1279 – 
N. Ferenczi          
Gergely 36 30 83 18 16 126 28 381 32 
Balog Pál 36 13 90 15 12 155 4 167 6 
Kis Mihály 36 9 87 14 6 2 75 511 – 
Ör. Deák Mihály 35 12 64 20 – – 3 666 – 
Csorba István 35 10  126 20 12 85 28 200 9 

 
279  I. m. 119–121.  



 

219 

Kis Pál 34 28 87 14 8 6 68 458 – 
Herczeg János 34 1 126 60 14 18 4 – – 
Varga János 33 44 40 40 8 48 61 193 8 
Fekete Mihály 32 15 67 12 14 93 52 240 30 
Dékány Mihály 30 34 89 15 12 86 33 202 5 
Bedli István 28 25 47 ½ 16 12 42 6 172 6 
Sz. Királyi          
Tóth Mihály 27 34 38 13 8 48 51 192 12 
Fazekas István  26 53 35 9 10 63 8 234 6 
Szántó Pál 26 27 50 15 12 66 9 174 4 

Sz. Tóth Gergely 26 11 19 10 16 73 23 236 16 
Bugár Péter 24 46 70 12 – 71 3 522 – 
Szegedi Ferenc 24 32 37 8 12 62 11 171 16 
Hevesi Gergely 24 21 68 16 – 19 17 400 6 
Deák Mihály 24 7 66 20 – 1 4 500 – 
Gyurasz Ferenc  24 7 55 – 12 80 9 242 – 
Dallos Ádám 24 2 65 24 10 44 3 138 – 
Szelej István 23 59 35 9 10 60 8 214 12 
Homoki          
Tóth Márton 23 40 72 16 6 38 5 89 – 
Dékán András 23 34 72 14 6 66 21 138 4 
Bódog János 23 31 65 8 10 86 10 113 6 
Paréj István 23 26 51 8 8 21 5 229 – 

Vas Mihály 23 24 50 15 10 64 19 200 – 
Tóth József 23 23 69 ½ 16 10 12 6 188 – 
Sz. Királyi János  23 7 59 14 16 – 4 200 12 
Antal István 22 19 50 16 8 58 9 200 – 
Rusa János 21 36 27 – 10 111 9 167 1 
Szappanos János  21 12 84 26 – 6 3 198 – 
Bán Gergely 20 57 35 12 8 45 7 114 – 
Bánó János 20 50 74 13 8 33 5 260 11 
Deák János 20 47 25 – 6 6 4 571 – 

Kiss György 20 45 65 8 8 30 9 180 – 
Bozó Pál 20 32 80 16 6 7 2 157 – 
Magyar István 20 24 53 12 8 24 5 112 7 
Bánó Gergely 20 20 59 4 8 80 9 146 – 
Mocza János 20 20 37 6 12 55 7 132 20 
Cseh János 20 17 29 10 6 25 4 70 2 
Szél Márton 19 24 69 13 8 5 3 428 – 
Kun Mihály 19 20 23 18 8 39 8 143 10 
Hajagos József 17 56 16 15 10 18 24 175 7 
Dömötör Sándor 16 55 50 10 8 9 5 140 8 
Szabó József 14 34 25 16 – – 14 212 – 
Czeglédi          
Szabó Mihály 14 6 6 1 6 60 9 249 – 
Inoka Tímár 14 6 14 7 6 20 5 46 7 
Kovács József 11 8 13 8 6 3 4 112 1 

 

Az 1774-es adóösszeírás tekintélyes vagyonú cívis gazdák meglétét bizonyítja 

Kecskemét mezővárosában. Hat gazda rendelkezett száz hold feletti földbirtok-

kal. A puszták használata tette lehetővé a hatalmas állatállományok kialakulását. 

Hat gazdának volt száznál több marhája (ennek kisebb részét alkotta a fejős te-

hén, a jármos ökröket külön számolták, egy-egy gazda 6-12 jármos ökörrel ren-

delkezett), egy cívisnek volt 168 darabból álló ménese (ebből az igás lovak csu-
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pán náhány darabot tettek ki), három gazdának volt ezernél nagyobb juhállomá-

nya, de többek rendelkeztek ötszáz körüli juhfalkával. Szükséges kiemelni, hogy 

ebben az időszakban már nagyszámú birkaállomány létezett Kecskeméten. Pél-

dául a legnagyobb adófizető, s vagyonú „Szeles György Úr” tulajdonában 1667 

darabból „bürge” állomány volt. Egyes gazdák kiemelkedtek a sertésállományuk-

kal, 30-40 darab tartásával (az összeírás csak a maglósertéseket vette figyelembe, 

a tényleges disznóállomány lényegesen nagyobb lehetett). 

A 19. század első feléből – Ceglédhez, Nagykőröshöz hasonlóan – az 1845-ös 

összeírásokat emeljük ki Kecskeméten:280 
 
TIZED I II III IV V VI VII VIII IX X ÖSSZES 

Személy 212 152 180 232 178 232 227 235 246 323 2515 
Fiú 21 25 59 35 33 18 22 23 14 22 279 
Lány 1 4 5 6 11 12 5 2 1 4 52 
Testvér – 2 2 5 – 1 4 2 – 2 20 
Szolga 62 52 50 55 65 49 70 37 3 9 458 
Szolgáló 66 48 44 24 42 25 44 30 – 3 329 
Jármos 
ökör 

88 62 120 82 76 74 116 46 100 56 856 

Fejős te-
hén 

21 32 41 37 43 21 23 9 14 8 257 

Meddő 20 31 50 6 24 14 42 12 10 14 226 
3 éves 8 9 19 – 5 3 16 3 5 4 75 
2 éves 8 21 20 5 6 9 10 7 7 4 101 
Tavalyi 13 33 32 5 30 8 23 7 7 12 175 
Hámos ló 241 166 211 195 211 25 255 191 182 214 2224 

Méneses 
ló 

31 11 24 18 11 8 30 12 – 2 149 

3 éves 12 3 6 6 1 3 8 4 – – 43 
2 éves 10 6 8 8 2 3 12 5 – 5 65 
Sertvés 69 59 75 54 58 40 96 28 23 31 533 
Juh 3216 1849 1710 1470 1940 795 3876 1715 810 1770 19665 

Ház 904 805 1433 311 1164 530 474 465 75 289 6899 

Szántó 
1646 

½ 
1264 

2393 
½ 

1373 
¼ 

1688 
½ 

1235 
½ 

1886 
½ 

941 
½ 

324 
¼ 

746 
¾ 

13964 
5/6

 

Árendás 6867 5973 6568 6814 8294 8227 11829 5882 7759 6475 78105 

Szőlő 
468 
¼ 

451 
¼ 

501 
524 
¾ 

444 447 
528 
¼ 

377 
¾ 

199 
¼ 

330 
¾ 

4553 

Kazán 2 4 7 12 2 2 3 7 4 6 52 

Malom 10 3 12 
11 
1/6 

5 5/6 6 ½ 12 ½ 5 ½ – – 67 ½ 

Mesterség 57 54 48 51 50 48 57 40 6 14 432 

A kecskeméti gazdatársadalom jószágvagyonában jelentős változás mutatko-

zik a 19. század közepén a 18. század végéhez viszonyítva. Csökkent a jármos 

ökörállomány, viszont a hámos lovaké jelentősen emelkedett. Mindez a fogato-

lásban s a mezőgazdasági munkavégzésben (elsődlegesen a szántásban) történt 

előrehaladást mutatja. A juhok száma is csökkenő tendenciát jelez. 

 
280  BKML KkV Tan. Adóösszeírások 1844/45. 
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A vagyonosabb kecskeméti cívisek ingatlan és ingó vagyonát az 1845/46-os 

összeírás alapján mutatjuk be:281 
 

I. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      

Csernus Mihály 222 600 8 – 10 – 13 550 20 
Bano Gergelyné 55 205 4 ½ 4 – 6 120 5 
Szabó Antal 35 160 4 – – – 3 50 – 
Balanyi János 4 188 9 ½ 2 1 2 – 2 
Dékán Istvánné 38 150 3 – 2 1 5 – – 
Bano Lajos – 190 – – – – 2 – – 
Szabó György 10 174 6 – 6 1 23 200 3 
Ördi Kovács Ferenc 20 160 4 – 4 – 2 40 2 
S. Simonyi János – 175 8 – 2 1 2 – 2 
Csorba Mihály 70 92 4 – 4 1 7 250 2 
S. Tóth Gergely 20 113 – – – – 7 80 – 
Vátzi József – 120 2 ½ 2 – 2 – – 
Bano Sándor 5 106 1 ½ – – 2 30 – 
S. Kovács József 35 73 7 – 2 1 2 – 2 
     11    
Dékán Mihály 4 102 3 – – – 2 – – 
H. Kis István – 105 6 – – – – 1 
Verdon János 14 87 2 – – 1 2 – – 
T. Kovács Mátyásné – 100 1 – – – 2 30 – 
Bencsik István 7 90 6 – – 2 – 2 
Bentsik László 9 83 – – – 4 – – 
Vörös László – 85 – ½ – – 2 – – 
Kósa József – 85 – ½ – – 2 – – 
Dudás János – 85 – – – – 2 – – 
Id. Domokos Péter 8 76 1 – – – 2 – – 
Marussi Ferenc 30 49 7 – 2 1 – – – 
Kokovai Antal 20 50 1 – – – 2 25 – 
If. Csorba Mihály 25 46 6 – 2 – 6 100 3 
Vegerer Ferenc 6 70 10 – – 2 – 1 
Dékány Imre 11 57 – – – – 2 70 2 
F. Nagy Lajos – 65 4 – – – – – – 
Cseh György 65 – 2 – – 2 – – 
Hajagos László 10 46 1 ½ – – 2 – – 
Szekeres Ferenc 2 46 2 – – 2 – – 
Hajagos István 5 41 1 – – – 2 – – 
Tóth István 20 – 2 – – – 3 55 – 
Tóth István 46 – 3 – 2 1 2 – – 
Bodor Imre 5 40  1 – – 1 3 35 
Dubetz József – 28 – – – 3 4 50 – 

 
281  BL KkV Tan. Adóösszeírások 1845/46. 
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Csorba Imre 26 –  1 – – 2 30 
Dékány Antal 25 – 2 – 2 – 4 – 3 
Bodor Györgyné 6 – 3 – – – 2 50 – 

 
II. TIZED         

Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 
 hold hold/ft kapa      

Szabó Lajosné 36 291 3 – – 1 4 100 – 
     2    
Kállai András, Mihály 17 274 2 – – – 8 40 – 
Vékony Péterné 18 270 5 – – 1 2 75 – 
Hajagos Illés – 285 – – – – 2 – – 
     2    
Id. Csányi Sándor – 250 5 – – 1 2 – – 
Id. Drégeli István – 248 7 – 4 1 2 – 2 
        4 
Szél Pál 5 227 6 ½ 2 – 7 60 – 
Ördög Kovács Ferenc – 213 – – – – 2 – – 
Szabó Mihály 57 149 2 – 2 – 2 120 – 
Sz. Tóth Mihály 103 100 15 – 6 – 6 100 6 
      10   
Darányi Mihály 10 180 1 – – 1 2 – – 
Faragó Tóth János – 174 – – 6 – 2 – 2 
Lakatos Gáspár 4 166 6 – 2 – 2 – 6 
Bíró Ádámné 31 131 5 – 2 – 2 – 1 
Bajáki János 7 148 1 – 2 – 5 – – 
Német László 24 117 – – – – 2 – – 
Daróczi János 40 102 3 4 – 3 100 5 
Madar István – 130 3 – – – 2 – – 
Vátzi Jánosné – 130 4 – – 2 – – 
Buttinger Antal Jegyző 4 124 – – – – – – – 
Szabó Antal Kapitány 15 97 – – – – – – 1 
Szappanos János 10 100 1 – 2 1 7 50 2 
       4  
F. Molnár Imre 20 90 3 – 2 – 4 20 1 
Baratsi József 6 ½ 100 1 – – – 2 – – 
Darányi Sándor 20 85 3 ½ 2 – 3 90 2 
Bodog Lajos 8 93 6 – 4 1 6 – 4 
Bajáki Pál – 96 3 ½ 2 4 2 – 1 
Kéri Ferenc 15 80 1 – – 1 3 – – 
      2   
Német József – 87 3  – – – 2 – – 
Ügyvéd Decsi János 7 80 – – – – 2 – – 
Orbán Benjámin – 82 – – – – – – – 
Balog Sándor 25 51 3 ½ 2 – 4 60 – 
Szappanos Zsigmond 6 70 – 1 – – – 2 – 
Cseh Lajos – 70 – ½ – – 2 – – 
Halyagos István 4 61 2 – – – 2 – – 
Kiss István 64 – 16 – 8 1 19 300 6 
     51    
Vasvári Mihály – 60  1 – – – – – 
Bende Pál 10 65 5 ½ – – – – – 
Tóth Mihályné 1 ½   53 1 – – – 2 – – 
Barta Józsel – 45 – – – – 2 – – 
Üres Farkas János 2 ½   38 – – – – – – – 
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III. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Sós Sándor 14 288 1 – – – 3 – – 
Szena Bugár Péter 13 227 6 –  4 2 4 70 
     13    
Kelő József – 230 3 – 2 1 2 50 2 
Sz. Tóth Jánosné 6 205 10 – – 2 20 – 
     4    
Tasi Mihály 2 ½ 200 1 ½ – – –3 30 – 
     11    
Dékány István 12 185 5 – – – – – – 
Szappanyos István 100 140 5 6 1 11 150 7 
     11    
Szél József 96 199 2 8 1 12 200 8 
     30    
Hertzeg Lajosné 66 150 4 – – – – – 4 
Nehéz Jánosné – 170 2 – – – – – 
Sziranyai Antal 12 150 1 2 – 2 80 1 
Szél Pál 35 100 1 ½ 2 1 4 – – 
Kéri János 3 120 – – 2 – 2 35 – 
P. Kovács András – 116 – – – – 2 – – 
P. Szalkai László – 116 1 – – – 2 – – 
Boros István – 112 3 – – – 2 – – 
Vecsei József 9 100 – – 2 – 2 30 2 
Főző Jánosné 9 99 1 – 2 – – – – 
Szalkai Gergelyné – 100 2 – 2 1 2 – – 
Szél Imre – 100 – 2 – 2 60 – 
Zana Sándor 34 51 4 – 4 – – – – 
Buzás András 15 60 2 – – – 2 – – 
B.Kiss Pál 65 – 6 – – 1 4 – 3 
Dékány Pálné 61 – 6 – 4 – 6 50 4 
Festő Hegedűs István – 61 1 – – – 2 –  
Szö Kovács János – 61 4 – 2 – – – – 
H. Nagy János 35 – 6 – 4 1– 2 40 4 
Kele Pál – – 2 – – – 2 60 – 

 
IV. TIZED         

Gazda Szántó 
Árendás 

föld 
Szőlő Ökör 

Tehén 
Marha 

Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Szél Márton 40 332 8 – 6 1 14 200 10 
     13    
Buzsik József 101 108 3 – 6 1 5 135 – 
D. Nagy Pál 18 177 3 – 2 – 4 – 1 
Domján Mihály 9 184 1 ½ – – 1 – – 5 
Bank János 12 157 2 ½ – 1 3 – – 
Domján Balázs 46 122 4 ½ 4 1 5 90 8 
Csókás József – 167 3 – 2 1 2 – 2 
Domján János 15 130 3 – 2 1 5 40 3 
     1    
Benkő Sámuel 34 101 3 ½ – 1 – – – 
Gyenes Józsefné – 129 4 ½ 2 2 – – – 
T. Kovács András 12 110 1 ½ 2 – 2 – 5 
Ludvik Mihály 5 116 – – – 1 2 30 – 
Marsa Istvánná – 121 1 – – – 2 – – 
Bodati Andrásné – 116 1 – 2 – – – – 
Sági Ferencné 12 102 2 ½ – – 2 – 2 
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Csendes Pál – 110 – – – 1 4 – – 
Lestár Miklós 2 106 – – – – 2 – – 
Kováts Mihály 8 98 2 ½ 2 – – – – 
Kiss Ferenc 10 90 2 – – – 38 20 – 
J. Tóth Ferenc 21 76 – – – – – 30 – 
Balanyi József – 100 2 – – – 3 60 – 
Nyúl Sándor 8 ½ 83 – – 2 – 2 – – 
Pataki József – 88 2 – 2 – – – – 
Hegedűs Ferenc – 80 1 – – – 2 – – 
Német Imre – 80 1 ½ – 1 2 40 – 
Szél János 80 – 3 – 4 1 8 200 3 
Pető Ferenc 3 72 1 – – – 3 – – 
Halas Mihály 21 48 5 – – 2 – – 
Faragó János 6 59 3 ½ – 1 2 – – 
Kunszentmiklósi 
István 

– 63 – – – – 2 25 5 

Ötvös Nagy József 2 53 – ½ – 2 – –  
Firtling Antal 46 – 12 – – 4 – – 
B. Nagy Mihályné 45 – – – – 2 – – 
Nyirádi László 33 – 14 – – – – – 
Maranek Vitus         
Főhadnagy 20 – 12 – – 2 – – 
Inoka Mihály 16 – 1 – 1 2 30 – 

 
Házszám: 1051 – 1404 [1405–1408 = 3 különbözet] 
 

V. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Tóth Mártonné 30 357 – 2 1 2 – – 
     1    
Tassi István 10 300 1 – 2 1 2 – – 
Lakatos Sándorné 30 250 12 – 4 – 5 50 4 
     4    
Sós János Úr Senator 56 180 1 – 4 1 7 170 4 
     34    
Szinnyai Sándor 70 133 – 2 – 4 – – 
Id. Fazekas Istvánné 7 216 5 – – – 3 – – 
Lázár János 38 160 3 ½ 4 1 4 100 – 
     5    
Soós Pál – 190 2 – – – 3 – – 
Zana Mihály 8 176 – ½ 2 – 2 40 – 
Dékány Péterné 30 150 – – 2 – – –  
Poor András 30 130 2 – 2 – 2 – – 
Daróczi Ferenc 40 114 3 – 4 – 5 120 4 
Hardi István 40 114 7 – – – 2 – – 
Dakai György 12 141 10 – 4 1 2 70 – 
Szatmári András – 153 – – – 1 2 – – 
Csősz István 8 140 1 – 2 – 2 – – 
Katona Jánosné – 146 – – – – 2 – 2 
Könyves József 20 122 3 – 2 – 2 80 – 
Rigo András 6 130 1 – – – 2 40 – 
Id. Sós János Úr 20 110 2 – – 1 1 60 – 
Kálmán Lajos 12 112 1 2 1 4 100 – 
Körös Pál 25 96 4 2 1 2 100 5 
Szabó István 14 110 1 – 2 1 1 30 – 
Ötvös Mihály Úr 50 71 2 – 4 2 2 – – 
Sima Szabó János 6 115 2 ½ – – 3 – – 
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Mester István – 114 2 – 4 1 2 – 4 
Isaki Tóth István – 112 1 – – – 2 – – 
Mester Gergely 28 83 1 ½ 4 4 4 40 – 
     2    
Benkó Sámuel – 101 – – – – 2 – – 
Bobis Sándor Úr – 100 4 – – – 2 – – 
Szinnyai Miklós 4 96 – – – – 3 80 – 
Végh István – 100 1 – – – 2 – – 
Körös János 20 79 4 – – 1 2 – – 
Pap János – 99 2 ½ – – 3 – – 
Csabanyi Sándor – 92 3 – – – 2 – – 
Horváth Sándor – 90 – – – 2 – – 
Rhur Mihály Úr – 90 6 – – 1 – – – 
Valkai Istvánné – 86 5 – – – – – – 
Horváth János 4 80 – – – – 2 – – 
I. Szabó János 13 67 1 – 2 – 2 20 – 
A. Szabó Pál 72 3 – 4 1 6 – –  
     2    
Lakatos Jánosné 10 67 10 – – 1 2 70 – 
Szabó Józsefné 10 67 – – – 1 2 – 2 
Lakatos István – 68 1 – – 0 – 2 – 
Varga István – 68 – – – 2 15 – 
Széles Istvánné 6 60 – 2 – 2 – – 
P. Kovács Ferencné 3 ½ 60 3 ½ – 1 2 – – 
Fazekas Pál 2 59 – – – – 2 – – 
Fazekas Sándor 2 59 – – – – 2 – – 
Ügyvéd Dékán István – 51 – – – – – – 
Sági Sámuelné – 51 2 – – – 2 – – 
Dékány Sándor 50 – 2 6 1 2 20 – 
Füstös Péter – 50 – – – 2 25 – 
Somodi János – 50 – 2 – 2 – – 
Inoka János 8 39 2 – – 2 30 – 
Ns Bodacz István – – – – – – – – 

 
Házszám: 1409–1755 
 

VI. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Sz. Tóth Istvánné 5 307 3 ½ – 1 2 – – 
Faragó István 19 225 8 2 – 2 75 2 
Igács Mihály 4 220 5 – 2 – 2 60 2 
Gáspár Jánosné – 200 3 – 3 – – – – 
Hajagos Antal – 200 5 – 4 2 8 70 4 
Csorba Imre 14 172 3 ½ – – 3 – 4 
Inoka Tamás 8 182 4 – – – 2 50 – 
Bentsik Lásazló Úr 23 152 4 – 2 1 2 10 – 
Bentsik László Úr 23 152 4 – 2 1 4 – 2 
     7    
Bíró Sándor 11 146 – – – – 2 50 – 
Harsányi Pálné – 163 – – – – 3 – – 
Orbány Ferenc 10 134 12 – 2 – 3 – 2 
     3    
Gáspár István 4 135 3 – – – 2 – – 
Fehér István 15 122 4 – – 1 2 60 – 
Katzi Mihály – 135 2 – – – 2 40 – 
Csendes Pál – 125 3 – – – 2 – – 
Karazsia Gergelyné 2 122 3 – – – 2 – – 
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Fr. Kis János 2 118 – – – 2 – – 
Lendvai Sándor 1 ½ 116 2 – – – 2 – – 
Török István – 117 1 – – 2 25 – 
Puskás Pál – 116 3 2 – – – – 
László Istvánné – 114 – – – 2 – – 
P. Kis Mihály – 112 1 – – – 2 – – 
Cs. Szabó István – 110 2 – 2 – – – – 
Szekér Gábor – 110 2 – – – 2 – – 
S. Tóth Mihály 3 104 2 – – – 2 – – 
Józsa János 33 73 2 – – – 2 – 2 
Mészáros János – 106 4 – 2 1 2 – – 
Sándor István 34 70 3 – 2 – 2 – – 
Fátsa István – 100 – – – 2 – – 
Gero János – 100 3 – – 1 2 – – 
Észenyő Sándor 25 72 – – – 3 – 2 
Baán János 9 87 – 2 – 2 – – 
     5    
Bano István 48 85 3 – 4 – 2 – – 
B. Kiis István 35 54 7 – 2 2 – – 1 
     2    
Inoka Pál 27 59 3 ½ – – 2 – 3 
D. Hajagos Istvánné – 79 – – – – 2 – – 
K. Horváth János 20 59 – – – – 4 80 2 
T. Nagy János 10 77 1 – 2 – – – – 
Darabos József – 85 1 – – – 2 20 – 
Faragó Ferenc – 80 3 – – – 2 – – 
Végh János – 80 2 ½ – – 2 – – 
Hajagos Ferenc – 79 – – – – – – – 
Kasza János – 75 – – – – 2 – – 
Bíró György 72 – – – 4 – 2 – 6 
Sz. Varga István – 72 1 – – – 2 30 – 
Tanto János 15 64 2 ½ 2 2 2 – – 
Kerekes Antal 4 60 1 – – – 2 – – 
Bodatz Mihály – 63 – ½ – 2 – – – 
Sz. Tóth András – 63 2 – – – 2 – – 
Konta Mihály – 54 – – – – 2 – – 
Csernus József – 57 4 – – – – – – 
Kalits László – 57 – – – – 2 – – 
Id. Puskás István – 57 4 – 2 – 2 – – 
B. Kis János Úr 50 – 5 ½ – 1 3 60 4 
Bobis János Úr 15 – – – – 1 2 – 2 

     6    
Házszám: 1756 – 2037 [2038–2077 hiányzik] 
 

VII. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Csernus Mihályné         
Asszony 100 441 8 – – – 2 – 5 
Magyar Antal Úr 70 399 – – 6 – 12 250 6 
Szekeres Sándor Úr 60 300 8 – 4 2 6 100 – 
Szántó Ferenc – 304 4 – 2 – 5 60 2 
B. Nagy Mihály 8 283 f. 2 – 2 – 2 80 2 
Id. Farkas János – 263 1 – 2 – 4 – – 
     2    
Varga Istvánné 27 217 6 – 2 – 7 120 – 
D. Tóth József és János 1 237 – –  2 – 4 – 
Bali István 9 218 3 ½ – – 2 – – 
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Bodocs Lászlóné 7 219 1 – – 4 2 40 – 
Sándor Ferenc Úr 48 177 2 ½ 4 – 7 – 1 
Lázár János – 223 – – – – 2 – – 
Dömötör Gábor 42 177 3 – 4 1 7 150 2 
Végh Lajos Úr – 214 – – – 1 2 – – 
Id. Farkas Mihály 18 190 3 – 2 – 2 75 – 
B. Kovács Ferenc – 205 2 – 2 – 5 30 2 
     7    
Id. Török János 56 ½ 142 6 – 2– – 2 70 – 
V. Kis Mihály – 198 8 – – – 2 100 2 
Tasi László 32 168 3 – 4 1 3 125 2 
     3    
Bende Ferencné – 195 2 – 4 – 2 – 2 
Tasi Imre 9 182 – – 2 – 2 – – 
Csősz István 30 155 4 – 4 – 7 100 1 
Dömötör Imre 36 146 1 – 4 1 9 135 4 
     16    
Dömötör István Úr 28 140 – – 4 – 7 100 5 
Kalotsai József 2 155 f. – – – – 2 – – 
Gyenes István Úr 58 96 5 – 4 1 5 150 4 
     21    
Sz. Kovács László – 147 – – – – 2 – – 
Cservenka Jánosné 35 98 6 – – – 2 – – 
Id. Tóth Mihály 18 112 1 ½ – – 2 – – 
Horváth János 8 125 – – 2 – 2 – 2 
Györgyi Pál – 117 10 – – 1 – – – 
Gyurász Sándor 23 94 – – 2 – 2 25 – 
Cs. Szabó Márton 24 192 6 – 2 – 2 105 4 
Kasza István – 110 f. 2 – – – – – – 
Kozma Ferenc 6 178 – – 5 2 100 2 
Horváth László 4 117 – – – – 2 – – 
Csizmadia Nagy Jánosné – 120 – – – 4 2 30 – 
Tóth Ferencné – 114 2 – – – – – – 
If. Gáspár Mihály – 110 – – – – 4 42 – 
Katona János 2 108 10 – – – 2 – – 
Dékán István Úr 3 ½ 105 7 – 2 – 2 50 2 
     2    
Lipotzi Imréné 18 90 5 – 2 – 2 50 – 
     1    
Dékán János 3 104 1 ½ – – 2 – – 
P. Kovács Istvánné – 104 2 – 2 – 2 – – 
M. Szabó Józsefné 12 90 2 – – – – – – 
If. Tasi János 22 80 1 – 2 – 2 72 – 
Gyenes Mihály Úr 100 – 8 – 6 – 10 250 6 
     19    
Cs. Szabó János 12 87 2 – – – 2 – – 
Hajagos Pál 4 94 – – – – 2 – – 
P. Kovács János – 96 2 – – – 2 – – 
Török Antalné 4 92 3 – 4 – 2 80 2 
Sz. Tóth István – 93 1 ½ – – 2 – – 
If. Török János 4 88 3 – – – 2 40 – 
Gyurkó Antal – 91 f. 1 ½ – – 2 – – 
     2    
B. Szabó József – 86 – – – – 2 – – 
Kállai Antal – 84 f. – – 2 – – – – 
Tasi Jánosné Asszony 15 71 4 – – – – – – 
Csendes József – 82 – – – – 2 – – 
Kalits József – 75 f. – – – – 2 40 – 
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Pataki Sándor – 75 f. – – – – 2 – – 
Sárközi Józsefné 15 60 3 – – – 2 – – 
Hamar Ferencné – 69 – ½ 2 – – – – 
Ferentzfi Imre 8 62 2 – – – 2 – – 
Pataki István 68 – 3 ½ 4 – 2 125 4 
Bakonyi János 16 50 3 – – – 3 70 2 
Vátzi Pál – 60 3 ½ – – 2 – – 
Százdi János 2 50 3 – – – 2 – – 
Sz. Kovács Menhárt 16 – 1 ½ 4 1 4 80 2 
     3    
Gáspár János – – – – – – 2 50 – 

 
Házszám: 2078 – 2406 [2407–2433 hiányzik] 
 

VIII. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Barta Pál 37 396 1 – 4 – 11 80 6 
Végh József – 276 – 2 – 4 55 – 
Dodogh Imre 9 241 2 – 2 1 4 60 1 
Miller János Úr 23 203 16 – – – 2 – – 
Klingert János Úr – 206 4 – – – 2 – – 
Nagy Pál János – 196 1 ¼ – – – 30 – 
Tasi István 16 180 2 – 2 – – – – 
Benkő Kovács Mihály – 166 – – 2 – 2 52 – 
Horváth Demeter Úr – 154 – – 1 3 2 – 2 
Szécényi Nagy Gál 6 136 1 ½ 2 1 2 40 – 
Kajla Kis György 6 131 1 – – 1 2 – – 
Szabó József Úr 18 116 3 – – – – – – 
Dodogh Sándor 9 114 2 – 2 – 2 20 2 
Kováts István – 128 – – – – 2 – – 
Kasza György 44 80 1 – 2 – 3 100 2 
Puhai Kovács István – 123 7 – – – 2 – – 
Kis Tóth Imre – 120 2 ½ 2 – 2 60 2 
G. Martony Antal 14 99 – – – – 3 20 – 
     2    
Kripotzki Mátyás – 104 2 – – – 2 – – 
Nyitrai János Úr 25 79 3 – – – – – – 
Német Gábor – 100 1 ¼ – – 2 – – 
     2    
If. Gyurász János – 96 – – – – 2 – – 
Tasi József 12 78 – – – – 2 – – 
Szekeres Imréné 9 86 2 – – – 2 – – 
Szabó Jánosné – 89 2 ½ – – 2 – – 
Pataki Antal – 88 – – – – 2 – – 
Bérta Mihály – 87 3 – – – 2 – – 
fő Bíró         
Bodogh Antal Úr 63 23 6 – – – 2 150 2 
     2    
Subitz Nagy Mihály – 86 – – 2 – 2 – – 
Botka Lakatos János – 84 1 ½ – – 2 – – 
Szekeres Ferencné 6 77 1 – – – 2 – – 
Csertő Gábor Úr 18 ½ 63 1 ½ 2 – 2 45 2 
Máté József – 80 1 ½ – – – – – 
Hévizi Istvánné – 75 4 – – – – – – 
Csorba Ferenc 20 50 – – 2 1 2 50 2 
Orbán Sándor – 68 – – – – 2 – – 
Kontz Lászlóné – 66 1 – – – 2 – – 
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Szatmári Pál – 65 3 ½ – 1 2 30 – 
V. Nagy György 10 55 6 – 2 – 2 – 2 
Pataki Péter – 61 3 – – – 2 – – 
Bali Hajagos János 6 43 1 – – – 2 –  
Balla Sándor 40 – – – 2 – 2 150  
Ördög Kovács András 20 – 1 ½ – – 2 20 – 

 
Házszám: 2434 – 2735  [2736–2777 nincs] 
 

IX. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Kontz László 8 254 – – – – 2 30 2 
Tóth István 6 233 2 – 2 1 2 – – 
Szelei László – 224 2 – 2 – 6 75 2 
Horváth József 8 198 – ½ – – 2 – – 
Sza Szelei Gergely 18 158 2 ½ – – 3 75 – 
Vágó Ferenc – 148 1 – – – 2 – – 
     3    
Zs. Kovács István 35 108 – – 2 1 2 100 2 
     4    
Hajagos János – 142 1 ½ 2 1 – – 1 
     2    
Pataki Jeremiás – 142 – – – – 2 – 2 
Golovits György – 126 – – 2 – – – – 
Pogány László 3 120 – – – – 2 – – 
Cs. Szabó Imre – 118 – – – – 2 – – 
Cs. Szabó Jánosné – 118 3 – 2 – – – – 
Bakó Lászlóné – 117 1 ½ 2 – – – – 
Cs. Nagy György – 117 – ½ – – 2 – – 
Id. H. Szabó Mihály – 117 2 – – 5 3 – – 
Kókai Józsefné – 113 – ½ – – – – – 
Jenei Sándor – 102 – – – – 2 – – 
Bálint József – 101 1 – – – 2 – – 
Füstös Istvánné – 101 1 – 2 – – 30 – 
Hatvani József – 100 – – 2 – 2 – – 
Kiss Mihály – 100 – – – – 2 – – 
Dobos István – 99 1 – 2 – – – – 
Gyenes Imréné – 98 2 – – – 2 – 2 
Cs. Nagy Ferencné – 95 1 – – – 2 – – 
K. Szabó Mihály – 94 – – – – 2 – – 
Nagy István – 91 1 – 2 – 2 – – 
Botka Ferenc – 89 – ½ – – 2 – – 
Tubak Péter – ½ 88 – – – – 2 – – 
L. Kovács Sándor – 86 – – – – 2 – – 
Sz. Tóth Mihályné 7 81 – – – 1 2 – – 
Gallo Anndrás 4 78 1 ½ 2 – 2 – 2 
Harsányi Istvánné – 80 – – – – 2 – – 
Sz. Kováts József – 74 1 ½ – – 2 – – 
Teretskei István – 72 – – – – 2 – – 
Fodor Mihály 14 55 3 – 2 – 2 – 2 
Révész János – 69 – – 2 1 2 – – 
Béke Jánosné – 66 – – – – 2 – – 
Bodatz József – 66 – – – – 2 – – 
K. Nagy Sándorr – 64 – – – – 2 – – 
Baranyi András – 63 – – – – 2 – – 
Bagi István – 61 1 – – – 2 – – 
Gyöngyösi Józsefné 5 55 2 – – – 2 – – 
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Szekeres Andrásné – 60 – – – – 2 – – 
Golovits Ferenc – 56 – – 2 – – – – 
Somodi Mihályné – 56 – ½ – – – – – 
Halasi András – 55 1 – – – 2 – – 
Bakonyi Mihály – 53 3 ½ – – 2 – 2 
Kéri Ferenc – 53 – – 2 – 2 – 2 
     5    
Oskolás Ferenc – 50 – – – – 2 – – 
K. Varga Imre 1 32 – – – – 2 50 – 

 
Házszám: 2778 – 3114 [3115 nincs] 
 

X. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Cs. Pongrácz József 12 449 4 ½ 4 2 2 100 6 
     20    
Fehér János – 195 4 ½ 6 – 2 150 – 
Cs. Kovács János – 140 1 ½ – – 2 – – 
Kun János – 130 – – – – 2 – 1 
Svab Kovács István 10 120 2 ½ 6 – 2 60 2 
Biro László – 124 – – – – 2 – – 
Barmos Imre – 116 – – – – 2 – – 
Kokovai György – 116 1 ½ – – 2 – – 
Pismán István – 113 – – – – 2 – – 
Ördög Kovács Pál – 110 – – – – 2 35 – 
Kanizai Lászlóné – 106 3 – – – 2 – – 
     1    
Kosik Mihály – 102 – – – – 2 – – 
Bódog Imre – 100 1 – – – 2 – – 
Gyenes István – 100 – – 2 – – – – 
Maior István – 100 – – – – 2 – – 
Benczed László 8 89 3 – – – 2 – – 
Csorba Györgyné – 97 4 ¼ – – 2 – – 
Antal István 16 80 – – – – 2 – – 
Somodi Józsefné – 95 – – – – 2 – – 
Turi János 14 81 – – – – 2 – – 
S. Kovács Jánosné 12 80 3 – 2 – 2 100 – 
     6    
Dankó Ferencné – 90 – – – – 2 – – 
B. Tóth Gábor – 89 – – – – 2 – – 
Drégeli Andrásné – 89 1 – – – 2 – – 
Koók Sámuel – 87 1 – – – 2 – – 
Hegedűs József – 85 – – – – 2 – – 
Sándor Mihály – 81 – ½ – – 2 15 – 
Adorján István – 80 – – – – 2 80 – 
Mócza János – 80 – ½ – – 2 – – 
Szabó Ferenc – 80 – – – – 2 – – 
Pádár István 14 66 3 – 2 – 2 – – 
R. Nagy István 5 75 1 ½ – – 2 – 1 
Szabó Imre 8 70 2 ¼ – – 2 – – 
Csorba László – 77 – – – – 2 – – 
B. Horváth János – 75 1 – – – 2 – – 
Zsiros István 12 63 2 – 2 – 2 – – 
Cs. Szabó Gergely – 70 – – – – 2 – – 
Dankó István – 70 – – – – 2 – – 
Vincze Józsefné – 70 – – – – 2 – – 
Homoki István – 69 1 – – – 2 – – 
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Marko István 12 54 – – 2 – 5 – – 
Hamar Józsefné – 65 – – 2 – 2 – – 
     4    
Megyeri Pál – 65 – – – – 2 – – 
Adorján István 2 ¼ 60 – – – – 2 – – 
Józsa Kovács István – 62 – – – – 2 – – 
L. Tóth László – 60 – – – – 2 35 – 
Pojákk Mihály – 60 3 ¼ 2 – 2 – 2 
H. Tóth János – 60 – – – – 2 – – 
Madari József Pál – 58 2 – – – 2 – – 
Kalits Imre – 57 2 ½ – 1 2 – – 
Mindsenti Elekk – 54 – – 2 – – – – 
Barta Mihályné – 50 2 ½ 2 – – – – 
Csertő Mihály – 50 – – – – 2 – – 
Darázsi József – 50 – – – – 2 – – 
D. Tóth Jánosné – 50 – – – – 2 – - 
Kalits Mihályné – 50 6 – – – 2 – – 
Pald Farkas József – 50 – – – – 2 – – 
Zsomboki Ferenc – 50 2 – – – 7 – 4 
Vastag Ország Ferenc – 48 – – – – 2 50 – 
P. Szekeres János – 42 2 – – – 2 – 1 
Csorba István – 25 1 – – – 2 50 – 
Német Imre – 24 3 – – – 2 70 – 
Ipacs Szabó Imre 15 – 3 – 4 – 2 50 1 
If. Szekeres János – 10 2 – – – 2 50 – 
Agárdi János – – – – – – – 45 – 
Bogáromi János – – – – – – – 30 – 
Farkas József – – – – – – – 45 – 
Habran Nagy János – – – – – – – 50 – 
Horváth János – – 4 – – – – 40 – 
Kripóczky János – – – – – – – 25 – 
Kulbi József – – – – – – – 40 – 
Sáfár László – – – – – – – 15 – 

 
Házszám: 3116 – 3552 
 

XI. TIZED         
Gazda Szántó Árendás föld Szőlő Ökör Tehén Marha Ló Juh Sertés 

 hold hold/ft kapa      
Böde János 12 190 1 ½ – – 2 40 – 
Halász Gábor – 108 2 ½ – – 2 – – 
Révaÿ György – 104 – – – – 2 20 2 
Rimoczÿ Mihályné – 101 1 ½ – – 2 – – 
T. Bodog Imréné – 97 – – 2 – 2 – – 
Kosa Antal – 92 2 ½ – – 2 – – 
Horváth János – 85 – ½ 2 – – – – 
Gyurka István 2 75 2 ½ – – 2 70 – 
S. Nagy József – 77 – – – – 2 – – 
Baksa Menyhárt – 73 1 ½ – – 2 – – 
Berta István – 73 – – 2 – 2 – – 
G. Nagy Gábor – 71 1 ½ – – 2 – – 
Somodÿ Pál 19 52 – – 2 – 2 – 2 
Banko János – 70 1 ½ – – 2 – – 
Madarÿ Imre – 70 – – 2 1 3 – – 
S. Nagy Mihály – 70 – – – – 2 – – 
Kósa István 10 58 3 – – – 2 – – 
Csontos Antal – 67 1 – – – 2 – – 
M. Bodog István – 66 – – – – 2 – – 



 

232 

M. Bodog Mihály – 66 – – – – 2 – – 
Kúlÿ József – 64 – ¼ – – 2 – – 
Bodog Péter – 61 – – – – 2 – – 
Bognár Mihályné – 60 3 ½ – – 2 – – 
F. Hegedűs József – 60 – – – – 2 – – 
Kis Mihály – 60 – – – – 2 – – 
G. Nagy Sándor – 58 – – – – 2 – – 
Tóth András – 57 4 – – – 2 – – 
Kokovaÿ János – 56 2 – – – 2 30 – 
Kovács László – 54 2 – 2 – 2 – – 
Faragó Ferenc – 53 – – – – 2 – – 
Kéri Dániel 12 41 – – – – 3 – – 
I. Tóth Pál 52 – – – – – – – – 
If. Kecskés Istók – 50 – – – – 2 – – 
Körös János – 50 – – – – 2 – – 
Pettő Lajos – 50 1 – – – 2 – – 
Sz. Nagy György – 50 – – 2 – – – – 
Aczél Szabó András 6 40 2 – 2 – 2 30 – 
Szabó József – – – – – – – 20 – 

 

A házszámozás kimutatása tájékoztat a mezőváros településnagyságáról, há-

zairól, tulajdonosaikról. Az egyes tizedekben ezek arányát összehasonlítva az 50 

hold feletti birtokosokéval, megállapítható, hogy Kecskeméten is a kis és közép-

birtokosok, a zsellérsorúak voltak többségben: 
 
TIZED I II III IV V VI VII VIII IX X XI ÖSSZES 

Fundus 315 276 313 353 346 281 328 301 336 436 376 3661 
Birtokos 37 40 26 32 54 56 67 41 51 59 36 499 

% 11,75 14,5 8,3 9,07 15,6 19,9 20,5 13,6 15,2 13,5 9,6 13,63 

 

A legvagyonosabb cívisek földbirtoka a saját tulajdonú és pusztai bérelt föld-

területből tevődött össze. A legtöbb földterülettel rendelkező családok között ta-

lálható a Somogyi, Dékány, Csernus, Szappanos, Dodogh, Bano, Balanyi, Csányi, 

Sós, Bugár, Hajagos, Lakatos, Fazekas, Faragó, Igócs, Pogány. Az összeírás bi-

zonysága szerint a földbirtok nagysága és a jószágállomány nagysága nincsen 

arányban. A korábbi évtizedekhez, az ismertetett 18. századi összeírásokhoz vi-

szonyítva viszonylag alacsony az ökrök, fejős és heverő marhák, juhok aránya, vi-

szont a lóállomány jelentősnek tekinthető Kecskeméten, a 19. század közepén. 
 
 

BIRTOKTALANOK 

 

A Három Város társadalmának számottevő részét alkották a zsellérek, szolgá-

lók, szolgák, valamint a pásztorok. 

Közjogi értelemben a zsellérség „házas” és „házatlan” kategóriákra tagoló-

dott. A házas zsellérnek földje nem volt, csupán házas telke, a házatlan pedig va-
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gyontalan volt. Mint szorgalmi földet, szőlőt viszont szerezhettek, ha osztottak 

nekik, vagy tudták fizetni a vételárat, vállalni a külön terheket.282 

A „zsellér” társadalmi kategória fogalma, mint utaltunk rá, változó volt Kecs-

keméten és Nagykőrösön. A zsellér a ház mellett rendszerint földdel is rendel-

kezhetett. Ennek oka abban rejlik, hogy a lakosságot nem szorították a jobbágy-

telki viszonyok közé. Kecskeméten például 1712-ben a paraszti társadalom 

53,1%-át alkották a földes cívisgazdák, míg a zsellérek 40,5%-ot. Az arányok ké-

sőbb megváltoztak. 1771-ben például a gazdák 69,9%-ot, a zsellérek pedig 

21,4%-ot alkottak, az 1787-ben készített összeírás szerint viszont a zsellérek 

száma aránytalanul megnőtt, 62%-os részesedéssel. Ez az arány tekinthető valós-

nak. Az 1772-es úrbéri összeírás a „jobbágyokat” és a „lakó zselléreket” különíti 

el, viszont a jobbágy kategóriában szerepelnek a házas zellérek, akik fundussal 

igen, de tartozék földdel (szántó és kaszáló) nem rendelkeztek. A földes gazdák, 

jobbágyok aránya 20,71%, a házas zselléreké 54,11% (együtt alkottak 74,82%-ot), 

míg a lakó vagy házatlan zselléreké 25,18%. Valójában a zsellérek aránya 79,29%. 

A nagy ingadozás oka a fogalom, a besorolás bizonytalanságával magyarázható: e 

kategóriába sorolták a birtoktalanokat, szolgákat, de földdel rendelkezőket is. 

Kecskeméten a 18. század elején mindazok a zsellérek fogalma alá tartoztak, 

akiknek nem volt lakásuk, házuk a városban, annak ellenére, hogy lehetett föld-

jük, vagyonuk.283 Nagykőrösön is hasonló a helyzet. A 18. század második felé-

ben reális volt a jobbágysorba süllyedés veszélye. A felsőbb hatóságok kísérletet 

tettek a mezővárosi társadalom kategorizálására, amit például jól tükröz az 1800. 

évi összeírás is. A „gazdák” mindössze 5,5%-át alkották a lajstromba vetteknek 

(alig voltak többen a szolgáknál), míg a házas zsellérek 50%-kal részesedtek, a 

házatlanok pedig 6%-kal. Néhány éven belül alapvetően megváltozott a helyzet. 

Akkor már csupán gazdákat és házatlan zselléreket tüntettek fel, házas zselléreket 

nem. Általában a gazdák kisebb részesedését az indokolja, hogy többségüket há-

zas zsellérnek tekintették, mert a földeket csak „bérleményként” használhatták de 

jure, azaz a föld nem az övéké s a communitasé, hanem a földesurak tulajdona 

volt a redempcióig.284 

Cegléden, ahol az úrbéri rendelet alapján szabályozták a birtokjogi viszonyo-

kat is, a „jobbágy” gazda kategória mellett egyértelműen szerepel a klasszikus ér-

telemben vett „házas” és „házatlan zsellér” fogalom is. A házatlanok mindvégig 

nagy számban voltak jelen, arányuk megközelítette a jobbágyokét. Például 1803-

ban 17,2%-os volt a jobbágyság részesedése, míg a házatlanoké 15,7%.285 

 
282  Szokolai 1856: 104–110. 
283  B. Mikes 1979: 35–36. 
284  Novák 1978a: 29–30. 
285  Novák 1982a: 142–143. 
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A gazdák, illetve jobbágyok s házas zsellérek rétege nem határolódott el éle-

sen egymástól, ami családszervezeti okokkal is magyarázható. Kecskeméten és 

Nagykőrösön az „örök földek” mellett „városadománya” földek is a családfők 

jussát képezték. Tehát a felserdült gyermekei (fiúk) „zsellér” állapotban voltak, 

akik apjuk házában laktak mindaddig, míg a családfő végrendeletileg rájuk nem 

hagyta az ősi jószágot. Ettől fogva a zsellér állapotú gyermek társadalmi minősé-

ge megváltozott, a gazdák közé tartozott már.286 Hasonló volt a helyzet Cegléden 

is, azzal a különbséggel, hogy nem a városi tanács, hanem a földesúri tiszti hivatal 

döntött abban, hogy ki kapjon földet vagyongyarapítás céljából. Szükségszerűen 

következett be a jobbágybirtok szétaprózódása, a zsellérség arányának megnöve-

kedése.287 

A házatlan zsellérek, szolgák, szolgálók, ridegek, béresek, cselédek közös jel-

lemvonása az, hogy a szolgálatukért kapott fizetségből és természetbeni juttatá-

sokból éltek, földjük nem volt. 

A házatlan zsellérek más házában húzták meg magukat, egy-egy cívisgazda bi-

zonyos időre alkalmazta őket gazdaságában. Ők voltak a „ridegek”, akiket Nagy-

kőrösön „betyárnak” is neveztek.288 A házatlan zsellérek bérmunkából éltek, ők 

jártak napszámba dolgozni a nagyobb gazdákhoz, mezőgazdasági idénymunkát 

végezni. Közülük kerültek ki a szénakaszások, részes aratók, gyűjtők, szőlőmetszők, 

kapások, kettőzők, juhnyírók, szüret idején pedig a szedők, csöbörhordók, puttonyosok.289 

Rendszerint – a vármegye és a városi tanács által megállapított – fizetséget kap-

ták, de ebédet s bort is kiköthettek maguknak. 

A szolgákat, béreseket, szolgálókat a városok s a mezővárosi gazdák szegőd-

tették el, rendszerint esztendei szolgálatra. A helybelieken kívül vidékiek (a Tá-

pióság, a Tisza mente falvaiból, sőt a Tiszántúlról, Felső-Magyarországról) érkez-

tek a Három Városba munkát vállalni. Rendszerint nőtlenek és hajadonok voltak, 

s igyekeztek megtelepedni itt, ami a hatóság ellenkezését váltotta ki, különösen, 

ha erkölcstelen életmódot folytattak. A nagyobb gazdaságokban nélkülözhetetlen 

volt az öregbéres, aki tapasztalt ember lévén, a gazdaság „lelke” volt, vagy a „faragó 

 
286  Pl. Cséplő Gergely végrendeletében így határozott 1779. február 17-én: „A Hazamat hagyom 

egészlen kissebbik fiamnak Gergelynek, a’ mi jussa volna pedig öregebbik fiamnak Antalnak a’ 
helyett maradgyon 15. ökreimnek ára…” BKML KkV Tan. ir. végr. Nro. 6/1779. 

287  Pl. „Bán István bizonyítványt kér kiadatni, hogy Városunkban szokás volt, ’s jelenleg is divato-
zik, hogy telkes Jobbágynak fiai magok között negyedekre, sőt fél negyedekre osztva bírják az 
Attyokról maradt földbirtokot, a’ nélkül, hogy az Osztályra az uradalom jóvá hagyása kéretett, ’s 
Uradalmi Jegyző Könyvbe kéretett volna…” PML CgV Tan. Jkv. 1845–1850. 55. sz. 1848. febr. 
26. 95–96. 

288  Novák 1998. 
289  BKML KkV Kiv. Jkv. 
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béres”. Mellettük alkalmaztak még „másod-” és „harmadik” bérest, „kisbérest”, 

„ostorost” is, valamint kocsisokat.290 

Tekintettel arra, hogy rendszeres munkát végeztek, meghatározott jövede-

lemmel rendelkeztek a szolgák, szolgálók, béresek, házatlan zsellérek. S ha meg-

becsülték jövedelmüket, idővel vagyonra is szert tehettek, s ritkán ugyan – ház 

birtokában – földet is vehettek. E társadalmi felemelkedésre szolgál példaként a 

kecskeméti Juhász János esete, aki élete alkonyán megelégedéssel tett hagyatékot 

örökösei között 1776-ban, említve: „Vagyon Házam mellyet magam bérességével 

kerestem.” A házon kívül két mezei kertet is kapott a magisztrátus jóvoltából Al-

páron és Szentkirályon. Két tinó, 2 igásló, egy borjas tehén, 2 üsző, két tavalyi 

borjú képezte – többek között – ingó vagyonát.291  

A birtoktalanok sajátos rétegét alkották a pásztorok. Többségüknek lakása is 

volt a városban, hiszen a „számadónak” tekintélyes, megbízható s vagyonos em-

bernek kellett lennie. Ők fogadták fel a bojtárokat. A pásztorok rendszerint pén-

zért és élelemért szegődtek el, ruhát is kaptak, saját jószágukat is a többivel legel-

tethették. Például Nagykőrös városa megállapítása szerint 1638-ban a „fejős 

Juhaz szolgalattia Eztendeig f 20 dn Egez ruha Nadraggal egiűtt Kett Imőgh 

kett labra waló Attunh fel Eztendejere f 10 dn az Nadraghert attunk dn 80 az 

Szur Czuhaiert f 1 dn 60”,292 1639-ben az egyik fejős juhász, „Halasý Janos Berý 

f 20 dn. Egez ruha 2 ümögh ket labra walo, 2 negied buza”, a másik „fejős Juhasz 

Bery f 20 dn. Fel ruha. Az ellető Juhasz Berÿ f 2/II dn. Az Kűssebbik elletó Ju-

hasznak Attunk 1 Taller” – jegyezték fel.293 A város által felfogadott pásztorok 

bérezése az 1653/54-es gazdasági esztendőben: „Meddő Juhasz Mihaly Ember 

bere […] kesz penz f 20. Egy Doloman, Nadragh 2 Imegh 2 Labra valo egy 

Szűr” (május 5-én 911 „Örögh Juh” és 352 darab „barany” került gondviselése 

alá), „Istvan leghény Meddő Juhasz eleiben attunk Város Juhát 880”. A juhte-

nyésztés jelentős ágazata volt a sajtkészítés, mivel nemcsak a város alkalmazottai 

kaptak belőle bérükben, hanem a törököknek is jelentős darabszámot kellett 

ajándékképpen beszolgáltatni. Ugyancsak 1653-ban, a város által megfogatott 

„Saytos Gerghőly Úr bere” f 25. Eghez Ruha Eőtt Fertaly Buza, Egy Kő So, 

Sayttok es Gomollyak – állapították meg.294 A juhokat esztrengába zárták, a fejés 

is ott történt. A fejős juhász segítségére alkalmazták az esztrengahajtókat, akik 

rendszerint gyermekkorúak voltak. „Esztenga hayto Andras Gyermek bére” 

15 forint, s „eghész Ruha” volt 1653-ban.295 A „fejős Ihász Péternek” 9 forint 

 
290  BKML KkV Tan. Jkv. 1791–1794. 133. sz. 1794. jan. 3. 246. 
291  BKML KkV Tan. ir. végr. Nro. 26/1776. 
292  PML NkV SZK 1638/39. 10.  
293  PML NkV SZK 1639/40. 27. 
294  PML NkV SZK 1653/54. 5, 9, 12.  
295  I. m. 16.  
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készpénz mellett egy „szür Csuhat”, nadrágot, „imeghet” [ing – N.L.F.] és lábra-

valót adott béribe 1654-ben.296 Az esztendő utolján fogadták meg a pásztorokat a 

város juhaihoz (a gazdák hasonló ténykedéséről nem állnak rendelkezésünkre 

történeti forrásadatok), mint történt 1698. október 30-án:  
 

„Fogadtuk meg ujobban Kis Nős Istvant az Varas Juhai melle ez jelen valo Demeter 
Napjatul fogva jövendő Demeter napja huszon nyolcz dezmalaskori bárányban, az 
mellyet jövendő dezmalaskor adunk meg ezen kivül 1 Dolmany 1 Szúr 1 Nadrág Két 
ing lábra valo 1 Bőr Kapcza 1 Sűveg”  
 

– volt a bérében.  
 
„Ugyan ezen Demeter napjan olvastunk elében szam szerent 1302 Juhokat mellyrül 
igen szorossan szamot kerünk”  

 

– határozott a város számadó bírája.297 

A pásztortársadalom alsóbb rétegéhez tartoztak azok, akiknek csupán ke-

resztnevük vált ismeretessé, a rájuk ragasztott név, valamilyen rossz tulajdonsá-

gukra vet fényt. Kecskeméten, az 1772-es úrbéri összeírásban szerepel a házatlan 

zsellérek között Gatyarázó János, Riska Márton, Csikmák Kiss Györgyné, a lakó-

zsellér Gyeprúgó Kiss Mihály, Saláta Tót János, Bolha János, Bogarász Csorba János, 

Juh Szemű Pál.298 Az 1774-es adóösszeírásban szerepel Tarhonya Pál, Juhász Lószár 

Mátyás, Gyöprúgó Kis József, Kocza Pirto Göbölyös, Hideghasú Juhász József, Hulla 

Ádám Juhász, Mocsok Farkas János Juhász, Vitek Turo Tamás Juhász.299 

A nincstelenek zömét az „alkalmi munkások” alkották, akik rendszerint az ál-

lattenyésztésben „helyezkedtek el”, vállaltak ideiglenes munkát a tanyákon, ház 

körüli gazdaságokban, távoli legelőkön tartott jószág mellett, de a szőlőskertek-

ben, szántóföldeken is munkára szegődtek. Közéjük tartoztak a „ridegek”, a kó-

bor zsellérek, „betyárok”. A „ridegek”, betyárok nőtlen legények voltak. A kecs-

keméti pusztákon ezeket a fiatal, gyermekkorú legényeket hívták „kappan”-nak 

is.300 Nagykőrösön gyakran előfordul rájuk vonatkozóan a „pajzán gyerek” név. 

Például „Pajzán Gyereknek meg fogadtam Jándi Pistát”, jegyezte fel Gál István 

armalista gazda 1814-ben, s adott neki béribe „bürge bundát”, ködmönt, „sip-

kát”, valamint bocskort.301  

 
296  PML NkV Tan. SZK 1654. 8. 
297  PML NkV SZK 1698/99. A mezőgazdasági esztendő Szent Dömötör napjakor ért véget. 
298  Novák 2005. 
299  BKML KkV Regestrum Portionis 1774/75. 
300  Herman 1904. EA. 4332. Ennek emlékét őrzi a „Kappanhalom” határnév Cegléd–Nagykőrös 

határvonalán. 
301  NAJMTDA 74.73.1. Manuale Protocollum Domesticum Stephani Gál. 43; lásd Novák 1998. 
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A „betyár” megnevezés általában a jószág körül foglalatoskodó, ideiglenes és 

alkalmi munkát vállalókra vonatkozott.302 Módy György mutat rá, hogy a 18. szá-

zad közepére a nagymérvű jószágtartás „kitermelt” olyan társadalmi réteget, 

amely független volt minden jobbágyi helyhezkötöttségtől. A jószágtenyésztésben 

végbement szerkezeti változások a 18. század végén feleslegessé tették már na-

gyobb létszámú munkaerő alkalmazását, s az így felszabadult embertömeg a 

földművelésben keresett megélhetést. Alkalmi munkát vállaltak, napszámos mun-

kát végeztek, beszegődtek a városba télire a jószág mellé, vagy kint húzták meg 

magukat a pásztorszállásokon, tanyákon. A „betyár” fogalmát a napszámoskodó, 

kóbor életet élők, bizonytalan egzisztenciájúak rétege jelentette a 18. század vé-

gén, tehát mindazokat, akiket „házatlan zsellérnek”, „kapásnak”, „ridegnek”, 

„pajzán gyereknek” említettek, s nem kötődtek egy helyhez huzamosabb ideig.303 

Kecskemét mezőváros 1754. évi jegyzőkönyvében tettek említést egy „Marczi 

nevű betyárról”, aki az előző esztendőben csikósbojtárként szolgált, s azzal hívta 

fel magára a figyelmet, hogy még a nadrágját is eladta a csárdában. Ugyancsak 

Kecskeméten történik említés 1769-ben „betyár asszonyokról és leányokról” is. 

Tehát a betyár mivolt nem csak a férfiak sajátossága lehetett.304 Gál István a vá-

rosban tartott jószága mellé fogadta fel 1804. január 2-án „Kurucz Pál betyárt” 

Nagykőrösön, aki igen rövid időre vállalta a munkát, mert már Szent György 

napján kitelt a szolgálata.305  

A „betyár” név zsellér, napszámos értelemben is előfordul. Egy Nagykőrös-

ről, 1766-ból való példa is meggyőz bennünket erről. Ez év tavaszán egy este 

debreceni szűrszabók szálltak meg Borotvás István aklában, s tőlük loptak el egy 

szűrt. A gyanú a gazda „betyárjára” terelődött, amit bizonyított Borotvás lovásza 

is a bíróság színe előtt: „N. Borotvás István Úr Betyárjárul vagyis Kapássárul Im-

re nevűről” bizonyosodott be a tolvajság.306  

A kétes életű alkalmi munkások társadalmi megítélésére jellemző, hogy sok 

esetben a „betyár” igazi neve nem vált ismeretessé. Rendszerint keresztnevük be-

cézett alakban, ragadvánnyal maradt fenn, vagy csak ragadványnevükön szólítot-

 
302  Itt szükséges hangsúlyozni, hogy a Jászságban a cigányság is ebbe a kategóriába tartozhatott.  

A cigányok rendszerint levélhordó munkát végeztek, de az annál rangosabb munkának számító 
gyalogmunkások közé is tartoztak. Jászapáti tanácsa például 1803. szeptember 24-én határozott 
abban, hogy „Rátz István a’ Betyárok közé bé véttetni instál”, de azt elutasították, mert „szük-
ség lévén ezen Városban a’ Levél hordókra, ezért őtett a’ Betyárok közé számítani nem lehet”. 
Ugyancsak 1803-ban, október 22-én hasonló ügy került a tanács elé: „Farkas György Kováts a’ 
Levél hordozó Czigányok számábúl magát ki véttetni, és a’ többi gyalog soros lakosok közé 
számíttatni kéri. Az Instans a’ Levél hordozástul dispensaltatik, de musikálni és felesége 
Házallani ne járjon” – szólt a végzés. Novák 1997b; vö. Novák 1998a. 

303  Módy 1957: 350; Novák 1998a. 
304  Novák 1997b. 
305  NAJMTDA 74.73.1. 12. 
306  PML NkV Törv. sz. Peres ir. 1743–1766. Nro. 254. 
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ták őket („Kan Köles”, „Préda”, „Taknyos Mátyás” stb.), mint arról meggyőz 

bennünket Szabó Kálmán, aki a kecskeméti pásztorok 17–18. századi névanyagát 

vizsgálta.307  

A „betyár” név tehát életmódot jelölt, azt, hogy az illető alkalmi munkából él, 

kevésbé megbízható, nem szereti a kötöttségeket, szabad élet után vágyik.308 

Többségük a társadalom legelesettebb rétegéhez tartozott, teljesen nincstelenek 

voltak, márólholnapra éltek. Vagyonszerzésre nem törekedtek, sokuk a tulajdont 

ellenségüknek tekintette. Nem rettentek vissza a tolvajságtól, rablástól, nem tisz-

telték a törvényt, a hatalmat.309 Különösen sok baja támadt a mezővárosi ható-

ságnak a pusztán tartott jószág körül fel-felbukkanó kétes, gyanús elemekkel, akik 

nemcsak a jószágban okoztak tetemes károkat, de a pásztorok életét is, anyagi 

biztonságát is veszélyeztették.310 Kecskemét és Nagykőrös tanácsa például levél-

ben fordult panasszal a vármegyéhez 1796-ban, amelyben a közbiztonság meg-

erősítéséhez kértek segítséget. Említették, hogy másfél esztendő leforgása alatt 

Kecskeméten 20 200 frt (mintegy 100 db ökör értéke), Nagykőrösnek pedig 800 

forint kárt okoztak a jószágtolvajok, akik a „pásztorokat léverni, vagy agyon 

tsapni semminek sem tartyák”.311  

A Három Város is mindent megtett a garázdálkodások megfékezésére. Külö-

nösen Kecskemétnek volt égető dolog ez, hiszen a legkiterjedtebb pusztasággal 

rendelkezett. Szinte valamennyi városi statútumban figyelmet fordítottak a gya-

nús elemekre. A tanács például 1751-ben úgy határozott, hogy valakinél „országa 

vesztett ’s minden igazság levél nélkül csapongó Betyár Legény, asszony vagy leány ta-

láltatik” engedelem nélkül, megbüntetik.312 Szintén a kecskeméti tanács rendelte 

el 1768-ban a tizedenkénti összeírást, amelyben „minden ház, annak Gazdája, 

Gazdasszonya, feleségei vagj nőtelen fia s leánya 14 esztendőkig, Zsellérje, Ridegje 

vagy Betyárja nevezet szerént fel jegyeztessék”.313 A betyár valójában napszámos is 

 
307  Szabó K. 1974. 
308  Ezzel kapcsolatban szükséges említést tenni arról, hogy Cegléd mezőváros tanácsa 1824. de-

cember 14-én tárgyalta Pápai István öcsödi születésű ember ügyét, aki „az eránt adatott fel, 
hogy az ez előtt a’ Besnyői Tanyákon tsavargó de most alattomban ide be tsuszott és a’ Vejinek 
Florián György Kanásznál tartózkodó külömben erköltstelen maga viseleteréről esmeretes Biri-
nének vagy Dunna Katának meg esett Menyetske Leányával fajtalan életet él minden tzél nélkül 
itt betyárkodik”. Novák 1997b. 

309  Nagykőrösön a Demeter-napi vásárban egy betyár bűncselekményére derült fény 1842-ben: 
„Szó István Törtelyi lakos panaszolja; miként mai napon midőn a’ Vásárba lova kantárját árúlta 
egy részeg betyár Nagy isteni káromlások közt kantárját elvette” – s ezért kerül az ügy a kőrösi 
vásárbíró elé. PML NkV Vásári Bírói Jkv. 1792 Évtől. Nagykőrös, 1862. október 23. 

310  Novák 1997; vö. Novák 2001. 
311  BKML KkV Stat. cca. 1800. 
312  BKML KkV Stat. Fasc. 8. Nro. 1. 
313  BKML KkV Stat. Fasc. 8. „Ketskemét Városa Securitására tartozó új Statutumok Anno 1768.” 



 

239 

volt. Nagykőrös város őket is alkalmazta szüret idején, amikor a dézsmaborokat 

beszedték. Például az 1767. évi számadások között, október 18-án jegyezték fel:  
 

„désmálás alkalmatosságával Tőltőgetni vette két Vedret – ,,30 [dénár – N.L.F.]. 
Peredcz János .s Tőltögetők’ adtam hat napra –„ 85. András Betyárk’ kilencz napra 
adtam f 1,, 28. Mátyás Betyárk’, és Csorba Jánosk’ kilencz kilencz napra f 2 ,,50. 
Egy Segítő Betyárnak kilencz napra –,, 10. Vettem 3 Karika Kádra való Abrontsot f 
2 ,, 56”.314 

 

A „betyár” név a 19. század második felében módosult. A korábbi jelentése, 

miszerint a gazdaságban fontos munkaerő, rideg, nőtlen ember, valójában mint 

munkakerülő, csavargó, sőt útonálló, rabló személy, változott meg. Az 1848/ 

49-es szabadságharcban a népfölkelők, „guerillák” jelentős szerepet játszottak, 

közöttük voltak Rózsa Sándor betyárjai is, a bukás után azonban a szabados 

életmódot nehéz volt kordában tartani, elhatalmasodtak a visszaélések a betyárok 

részéről. Az osztrák hadseregbe erőszakkal besorozottak közül sokan megszök-

tek – a szökött katonák fegyverrel is rendelkeztek –, s beállva pásztornak, rablá-

sokat követtek el. A pásztorok is számos esetben betyárrá váltak, rablásra adták 

magukat (korabeli megnevezésük „futó betyár”, „puskás betyár”), s összetűzésbe 

kerültek a hatóságokkal, többen a bitófán végezték életüket.  

Később szabad legénnyé változott át lényük – „megszépült” az emlékük –, a 

közmegítélésben: olyan lázadók, akik szembeszegülve a hatalommal, vétenek a 

vagyon ellen, de ugyanakkor megsegítik a szegényeket. A valóság azonban ennél 

sokkal egyszerűbb volt; nemcsak a gazdagokat, de a szegényebbeket is kifosztot-

ták, s a zsákmányt nem osztották szét, hanem orgazdák révén igyekeztek túladni 

rajta (ezért súlyosan büntették az orgazdaságot is).315 Bogár Imre és társai, akik e 

vidéken tevékenykedtek, sokban hozzájárultak e romantikus szemlélet kialakulá-

sához, mit híven bizonyít a 19. század vége betyárköltészete, nótakincse. 

 

 

KÉZMŰVESEK, KERESKEDŐK 

 

A Három Város társadalmának jellegzetes, meghatározó rétegét alkotják a 

kézművesek, kereskedők. Kezdettől fogva a mezővárosi fejlődés meghatározói 

voltak, tulajdonképpen ők biztosították a gazdasági vérkeringést: nemcsak terme-

lőeszközökkel látták el a lakosságot, és fontos áruféleségekkel is – amelyek töb-

bek között a ruházkodást, bizonyos mértékig a fényűzést is kielégítették –, hanem 

kereskedelemmel is foglalkoztak. Mindez különösen érvényes a 17. századra.  

 
314  PML NkV SZK 1767/68.  
315  A betyársággal kapcsolatban részletesen szólunk még a népköltészet fejezetrészben. 
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A kézművesek is rendelkeztek állatvagyonnal, amellyel a cívisgazdákhoz hasonló-

an kereskedtek, de „visszáruként” távoli vidékekről – így Győrből, Bécsből, Po-

zsonyból, Szegedről is – különböző fontos árukat, fűszerféleségeket (bors, szeg-

fűszeg, sáfrány), eszközöket (pl. késeket) hoztak. A gazdákhoz hasonlóan, ők is 

kereskedtek velük Nagykőrösön, Kecskeméten, de bizonyára Cegléden is. Rend-

szerint a kézműiparos felesége foglalkozott a tömény szeszes ital, az „égettbor” 

kimérésével a város jóvoltából, kufárok, szatócsok, piaci kofák voltak, akiknél kü-

lönböző portékák – mint például vasáruk, cserépedények, textilfélék, fűszerek, 

zöldségfélék, tej, vaj – is megvásárolhatóak voltak. 

A 17. században a kereskedelem összetett foglalkozásnak számított. A cívis-

gazdák rendszeresen hajtották értékesítésre sőre marha és egyéb állataikat Győr-

be és tovább. Erre vonatkozóan idézzük a kecskeméti magisztrátus 1677. június 

21-i ülésének határozatát:  
 

„Törtent ilyen dologh, hogy az el mult esztendőben innet az Alföldsegről Győri Kis 
Aszszony napi vásárra [szeptember 8. – N.L.F.] menven a vásárra menő Tőser em-
berek kivaltképpen Kecskeméti és kőrösi Uraimek edgyütt levén edgy uton és egy 
társaságon. Azomban ugyan azon utban a Tolvajok rajok ütvén, kárt akarván tenni; 
mint egy tarsaságon levő emberek hozzát kiáltván egy más mellet fel támadtanak azon 
Tolvajokra. Azonban azon viadal közben szerencsetlensegből Nagy György lovat 
Szűcs Istvany Ur nem akaratyaval altal talalta lőni.”  

 

Nagy György ezért kérte a tanácstól, hogy Szűcs Istvánt kötelezze kárának meg-

térítésére, de a kecskeméti magisztrátus úgy ítélte meg a dolgot, hogy a keletke-

zett kárt a tőzsérek közösen fizessék meg Nagy Györgynek.316 

A kézműiparosok is járták az ország vásározó helyeit, szükségszerűen folytat-

tak kereskedelmet. A sokrétű kereskedelmi kapcsolatot, a kor társadalmi, gazda-

sági viszonyait, mely a másik két városra, Nagykőrösre és Ceglédre is vonatkoz-

tatható, jól jellemzi Kecskemét város tanácsának 1663. november 12-én hozott 

határozata:  
 
„Akárminémű kereskedésben induljon meg a kecskeméti ember, az ki Kecskeméten 
lakik, s adót ad, szabad legyen annak mindennemű kereskedésbeli eszközök-
kel élni, az városra behozni, árulni s eladni, akár szűr, ködmen, domány, nad-
rág, süveg, saru, gyolcs, vászon, az mivel életét keresheti, marhák és akármi 
névvel nevezendő jószágok, barmok és eszközök legyenek, abból adaját, költsé-
gét kiteremeteni s az után élni. Semmiféle mesterember, szabók, vargák, kovácsok, 
csizmadiák szappanosok, és semmiféle mesterek, se azoknak czéhmesterei, szolgáló 
mesteri, dékányi beléjök ne kaphassanak. Hol penig vidéki emberek, avagy mesterem-
berek hoznának afféle jószágokat az városra, az ki az mestereket illeti, azok ellen és 

 
316  Iványosi-Szabó 1996. I.: 115. 
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azoknak hírek nélkül semmit ne árulhassanak, hanem keressék kedveket az czéhmes-
tereknek, szolgálómestereknek és azokhoz tartozó s vigyázó mestereknek…”317 
 

A kézművesek és kereskedők viszonylag jelentős számban voltak jelen a Há-

rom Város társadalmában. Bácskai Vera mintegy tíz kézműves működését bizo-

nyítja Cegléden a 15. században, akik az alapszakmákat művelték (kovács, tímár 

stb.).318 A már ismertetett nagykőrösi viszonyok a 17. századból, a kézművesség 

jelentőségét bizonyítják a cívistársdalom meghatározó erejeként. A Három Vá-

rosra vonatkozó adatok a 18. századból is bőségesen állnak rendelkezésünkre. 

Ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy a mezővárosi társadalom szerkezetében 

struktúraváltozás következett be a 17. század után. A céhszervezet kiteljesedésé-

vel zártabb közösséget alkottak a kézművesek. Továbbra is fontos volt létezé-

sükben, önellátásukban a „melléküzemág”, azaz szőlővel, de szántófölddel is 

rendelkeztek, tehát gazdálkodtak is (az igaerő nélkülözhetetlen volt a kézműipa-

ros számára a kereskedésben, vásározásban). A mezőgazdasági tevékenység 

azonban kiegészítő jellegű, s annak a kereskedelemben betöltött szerepe elenyé-

szővé vált. Cívisgazda mivoltuk megváltozott, a szakipari tevékenység és a vele 

együtt járó termékkereskedelem vált domináns tényezővé. 

Példaként Kecskemétet és Nagykőröst emeljük ki, bemutatva 1774/75-ből és 

1832/33-ból, hogy hányan és milyen szakmában dolgoztak, s milyen vagyonnal 

rendelkeztek a kézműiparosok.  

Kecskemét nyolc tizedében lakó kézműiparosok az 1774/75. évi adóösszeírás 

szerint:319 
 

I. JÁRÁS     

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG  

forint krajcár    
17 30 Kálmáni Mihály szappanos  
10 37 Bek Kovács István kovács  
9 19 Széles János szűcs  
8 59 Füredi István kovács  
8 22 Kakas István csizmadia  
8 – Fürj György kerékjártó  
7 45 Varga Mihály varga  
7 26 Paplanos Tóth János paplanos  
7 16 ½ Cserző Varga János varga  
7 11 Hatos István szappanos  
6 48 Paplanos Szabó Péter paplanos  
6 44 Gazócs János szíjjártó  
6 40 Kolosvári István asztalos  
6 38 ½ Szakál László paplanos  
6 35 Kakas István csizmadia  
6 24 Szoboszlai István gombkötő  

 
317  Iványosi-Szabó 1996. I.: 95. 
318  Bácskai 1965: 47–48. 
319  BKML KkV Adóösszeírások 1774/75. 
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6 21 Sima Pál szappanos  
6 13 Cserző Varga János cserzővarga  
6 13 Kovács Mihály szabó  
5 59 Mihali Mihály csizmadia  
5 58 ½ Ifj Szatmári András csizmadia  
5 33 Szűcs Kontra János szűcs  
5 24 Szatmári András csizmadia  
5 24 Takács Konjo János takács  
5 22 Füredi János kovács  
4 53 Konjocs Mihály szappanos  
4 27 Pap József csizmadia  
4 18 Pogrányi János szabó  
4 – Kovács János csizmadia  
4 – Sárai István csizmadia  
4 – Simon István takács  

2 15 Vörösmarti Benjámin gombkötő 32 

 

A kézművesek között számos – legkevesebbet adózó – zsellérsorú volt, azon-

ban többen jelentős ingó és ingatlan vagyonnal rendelkeztek. Ez utóbbiak közé 

tartozott a legnagyobb adófizető, Kálmáni Mihály szappanos, akinek vagyonát 

képezte többek között 8 kapás szőlő, 6 jármos ökör, 18 fejős és heverő marha, 

valamint 83 juh. Általában a 4 forint alatti adófizetők a zsellérek közé tartoztak. 
 

II. JÁRÁS     

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG  

forint krajcár    
13 9 Ifj Sellei György gombkötő  
12 52 Pulai Pál szabó  
11 48 Mondér Mihály molnár  
11 24 Darányi György szűcs  
10 24 Tatai Kovács Ferenc kovács  
9 38 Barna János faragó  
9 33 Módi Mihály csizmadia  
9 20 Takács Gál Péter takács  
9 – Dekmár János szűcs  
8 43 Ifj Sellei György gombkötő  
8 38 Zsíros János fia kovács  
8 33 Miklári János kerékjártó  
8 28 Paréj András kovács  
8 26 Toba József csizmadia  
7 50 Tomo János szűcs  
7 42 Ifj Csíszár Sámuel szűcs  
7 34 Fekete Gergely faragó  
7 16 Illés János takács  
7 14 Ifj Barna János molnár  
7 – ½ Asztalos István asztalos  
7 – Bodacz Gergely faragó  
6 49 Marton Miklós kovács  
6 33 Rhenes Szűcs János szűcs  
6 32 Fehér István csizmadia  
6 27 ½ Sellei János gombkötő  
6 18 Kaszala Antal gombkötő  
6 18 Paréj János szűcs  
6 12 Ölvödi János kovács  
6 1 Domian András kovács  
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6 – Toba Bálint paplanos  
5 54 Fodor Ferenc csizmadia  
5 54 Könyves Mihály takács  
5 54 Marton Mihály szűcs  
5 42 Varga Ferenc takács  
5 38 Molnár István molnár  
5 24 Czaga István lakatos  
5 24 Ifj Szlemenits József szíjjártó  
5 22 Sárga István asztalos  
5 8 Lehoczki Péter csizmadia  
5 3 Pali János faragó  
4 48 Vörös István lakatos  
4 4 ½ Zabolai Jánosné asztalos  

4 1 Varga András szíjjártó  
4 – Angyalosi István paplanos  
4 – Fekete Ferenc takács  
4 – Szabó József szűcs  
4 – Szabó Mihály csizmadia  
3 54 Bonta Mihály ötvös  
3 54 Kucsár Péter takács  
3 54 Lukáts József csizmadia  
3 54 Nagy István szűcs  
3 54 Német Varga varga  
3 54 Sárközi János szűcs  
3 54 Sehtenpach Ádám pék  
3 54 Szarvas Márton csizmadia  
3 36 Sárga Mihály lakatos  
3 30 Király József faragó  
3 26 Tokai Mihály gombkötő  
3 6 Szap. Sima Istvánné szappanos  
3 – Szeles Pál szappanos  
2 30 Kapás János takács legény  
2 18 Komáromi Gergely gombkötő  
2 15 Ács Zsigmond szabó  

 

A második tizedben élő mesterek viszonylag kisebb gazdálkodást folytattak, 

többségük szőlőt birtokolt (pl. legtöbbet 24, illetve 8 kapást öreg és ifjú Sellei 

György gombkötő, Dekmár János szűcs 12, Zabolai Jánosné asztalos 10 kapást), 

ugyanakkor kevés jószágot. A 4 forint alatti adózók a házatlan zsellérek közé tar-

toztak. 

 
III. TIZED      

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG   

forint krajcár     
14 6 Inoka Tamás csizmadia   
14 – Tokai Ferenc szíjjártó   
12 54 Tancsa Mihály kovács   
10 37 Szatmári Mihály csizmadia   
10 27 Pokomádi János gombkötő   
10 5 Száva Gergely csizmadia   
9 41 Oláh István molnár   
8 24 Czima János csizmadia   
8 17 Ondrus János csizmadia   
8 13 Mihály Márton Kovács kovács 10  
8 12 Asztalos Bíró János asztalos   
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7 34 Horvát Gergely kovács   
7 12 Rochar Ferenc tímár   
7 12 Trifont Márton kovács cigány  
6 42 Herédi nevű gombkötő   
6 37 Imre Pál takács   
6 18 Bendai István hegedűs   
6 18 Détár Andrásné takács   
6 18 Zubek Mihály szabó   
6 13 Petroczi Pál lakatos 20  
6 2 Szalaj Tamás csizmadia   
5 54 Varga Tót János varga   
5 44 Sárosi Ferenc szűcs   
5 43 Nagy János takács   
5 42 Czima Antal rézműves   
5 36 Csongrádi Takács József takács   
5 36 Hévizi János csizmadia   
5 36 Pap András faragó   
5 30 Zsiko János szabó   
5 24 Török József lakatos 30  
4 30 Farkas Kiss Mihály kovács   
3 54 Csicska János csizmadia   
3 54 Gyurkovics András csizmadia   
3 54 Kecskeméti András csizmadia   
3 54 Kovács József csizmadia   
3 54 Péteri Mátyás szíjjártó 36  
3 54 Sánta István lakatos   
3 54 Tancsa János bognár   
3 54 Torma György lakatos   
3 18 Német Szabó szabó 40  
2 30 Imre Miklós kőműves   
2 24 Mándi Mihály csizmadia 2 Összes 42 

 

Ebben a tizedben a legvagyonosabb kézműiparosok voltak a csizmadiák. Pél-

dául Száva Gergely 37 hold mezei kertet, 6 kapás szőlőt birtokolt, 6 ökör, 6 ló, 3 

marha, 40 juh, 4 maglósertés képezte ingóvagyonát. Szatmári Mihály csizmadia 

10 kapás szőlővel, 3 lóval, 6 marhával, 4 maglósertéssel rendelkezett. Tokai Fe-

renc szíjjártónak 7 kapás szőlője, 4 ökre, 2 lova, 8 marhája volt. A 4 forint alatt 

adózók a házatlan zsellérek közé tartoztak. 

 
IV. TIZED      

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG   

forint krajcár     
21 2 Kovács András szűcs   
12 – Limperger András szűcs   
10 46 Zoffesák János csizmadia   
10 27 Vércse Jánosné asztalos   
9 33 Sigmond József pintér   
9 29 Molnár Imre molnár   
9 26 Szabó Ferenc csizmadia   
9 – S. Kovács András csizmadia   
8 21 Rosembergi Mátyás csizmadia   
7 37 Sárosi János szűcs   
7 37 Takács Kiss Ferenc takács   
7 26 Petróczi György szabó   
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7 21 Benkő József szűcs   
7 13 Sütő Takács András takács   
7 – Szuchi Péter kőműves   
6 59 Szilágyi Mihály kővágó   
6 51 Bognár József bognár   
6 48 Simon István szűcs   
6 42 Dobos Mihály kovács   
6 32 Majorcsik András csizmadia   
6 18 Pokomándi Mátyás gombkötő   
6 10 Takács József varga   
6 – Kalács Mátyás gombkötő   
6 – Olasz Furkó András kovács   
5 51 Kováts Fferenc takács   
5 51 Varga Kovács György varga   
5 46 Nyitrai Pálné csizmadia   
5 41 Lénárt Mihály takács   
5 36 Molnár Gergely faragó   
5 14 Kollár Pál faragó   
5 – Árvai Mátyás kőműves   
5 – Sabian Ferenc takács 32  
5 – Turzánszky Jáns csizmadia   
4 30 Torner Miklós szűcs házatlan zsellér  
4 – Lacskó András csizmadia   

4 – Simon Pál asztalos házatlan zsellér  
3 45 Gyöngyi István csizmadia   
3 42 Stano Mihály varga   
3 15 Deszkai József faragó   
3 – Horváth Tamás takácslegény   
3 – K. Ország János csizmadia   
3 – Melák György faragó   
3 – Német Borbély borbély, chirurgus   
3 – Sós András kővágó 12 44 

 

Ebben a tizedben a szűcsök számítottak a legvagyonosabb iparosoknak.  

A legtöbb adót fizető Kovács András 47 hold nagyságú mezei kerttel, 10 kapás 

szőlővel, 2 lóval, 125 juhval rendelkezett. Limperger Andrásnak földje nem volt, 

4 ökör, 7 marha, 3 serés képezte ingó vagyonát. Az iparosok rendszerint e tized-

ben is birtokoltak szőlőt, közöttük a legtöbbet Zoffesák János csizmadia 10 ka-

pást, Sigmond József pintér 7 kapást. 

 
V. TIZED      

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG   

forint krajcár     
10 3 Burak István lakatos   
9 6 Albert János kerékjártó   
9 – Hauszperger Párton ács   
8 42 Ifj Pazi János asztalos   
8 33 Ács János szabó   
8 20 Faragó Molnár János faragó   
8 4 Gyuris András molnár   
7 29 Szombati Benjámin takács   
7 28 Szombati János szűcs   
7 24 Mátyás Kovács Márton kovács   
7 2 Vékony H. Szűcs Péter szűcs   
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7 18 Tolnai Mihály asztalos   
7 5 Sallai Antal takács   
7 4 Csák János asztalos   
6 59 Takács Szabó Mihály takács   
6 48 Róka Szabó József szabó   
6 45 Vendritzki János gógány   
6 40 H. Szabó Mihály szabó   
6 18 Kalács István asztalos   
6 18 Szabadszállási Pál faragó   
6 18 Tuldik József puska   
6 8 Gazdics János szíjjártó   
6 5 Gálos Gáspárné takács   
5 57 Losontzi János faragó   
5 57 Szekér István szíjjártó   
5 51 Bajni Mihály csizmadia   
5 51 Erdődi György molnár   
5 51 Noti János lakatos   
5 47 Ifj Csizmadia Mihály szíjjártó   
5 14 Mihály János faragó   
4 48 Marosi István kovács   
4 30 Magyar Antal korsós   
4 30 Molnár András kovács   
4 27 Bek András kovács   
4 21 Nyéki János takács   
4 19 Barna Gergely szűcs   
4 16 Faragó Antal István faragó   
4 16 Szitás Károly szitás   
4 6 Taglo Kovács János kovács   
3 54 Esztergaljos esztergályos   
3 54 Seres Mihály szabó   
3 54 Tenj Jakab csizmadia   
3 54 Takács Kis Ferenc takács   
3 54 Toth Szabó Ferenc szabó   
3 53 Szokolaj István faragó   
3 27 Szalaj József ács   
2 24 Csizmadia János csizmadia  47 

 

Ebben a tizedben az iparosok kertfölddel alig rendelkeztek, viszont szőlővel 

igen: Albert János kerékgyártó 14, Szombati Benjámin takács 12, Ács András 

szabó, Szabadszállási Pál faragó 10–10, Barak István lakatos 8 kapás szőlővel. 

 
VI. TIZED     

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG  

forint krajcár    
26 57 Szántó Pál szappanos  
20 47 Deák János szűrszabó  
13 47 Kusz Péter kovács  
11 26 Teleki Sámuel csizmadia  
11 15 Csete Gergely szabó  
10 32 Tegzes Mihály ötvös  
9 47 Ölvödi Szabó János szabó  
9 27 Grubert Vencel takács  
9 18 Csajkovszkj János kovács  
8 50 Borbély Ferenc asztalos 10 
8 33 Pográcz István szíjjártó  
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8 33 Tarczali Pál borbély  
8 17 Kovács Szabó Péter szabó  
8 12 Fekete András csizmadia  
8 9 Pesti Sándor szabó  
8 6 Kolosy Mihály csizmadia  
8 1 Gudits István kovács  
7 58 Lisztes János takács  
7 45 László Szabó Márton szabó  
7 39 Hajnal István takács 20 
7 30 Győri Pál szabó  
7 24 Somi István szabó  
7 18 Csutorás Deák János csutorás  
6 40 Rácz Szántó András mészáros  
7 15 Zabolai János asztalos  
7 6 Brada András lakatos  
6 51 Csorcsán Gergely szűcs  
6 49 Szentpéteri Izsák lakatos zsidó 
6 45 Kalmár János faragó  
6 45 Kovács János csizmadia 30 
6 45 Saja Péter compactor  
6 32 Kecskeméti Ferenc takács  
6 30 Csapó Pál csizmadia  
6 30 Mátyási Kovács Márton kovács  
6 19 Kádas Imréné szabó  
6 19 Puskás András szíjjártó  
6 18 Mezei Farkas kovács  
6 16 Csulok János csizmadia  
6 13 Kalotsai Mátyás szabó  
6 – Lakatos Nagy András lakatos 40 
6 8 Sárközi István asztalos  
6 – Marton János lakatos  
6 – Szentes János süveges  
5 56 Hornyik Ádám csizmadia  
5 51 Greksa János süveges  
5 51 Kőrösi István csizmadia  
5 51 Monus Ferenc faragó  
5 51 Szalai József gombkötő  
5 49 Imre József ötvöslegény  
5 40 Simon Mihály csutorás 50 
5 39 Baumgartner Ferenc Patik. patikárius zsidó 
5 30 Kis Pál faragó  
5 19 Kolosi István szűcs  
5 – Süveges György süveges  
4 48 Sajger Johan suszter  
4 45 Gruber József csizmadia  
4 40 Hamza György gombkötő  
4 35 Mikütel János csizmadia  
4 25 Vecsei István csizmadia  
4 19 Bekecs János csizmadia 60 
4 – Hagymási László gombkötő  
4 – Mészáros György mészáros  
4 – Német Szabó szabó  
4 – Racsok György csizmadia  
3 54 Kűmeves János kőműves  
3 54 Német József kőműves  
3 54 Pólya Gergely takács  
3 54 Rectorik Mihály csizmadia  
3 54 Segfeld János szabó  
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3 54 Szalaj György csizmadia 70 
3 64 V. Kis János varga  
3 54 Czeiczer Ábrahám késcsináló zsidó 
3 54 Homokj József csizmadia  
3 54 Puskás István szíjjártó  
3 51 Gál József takácslegény  
3 44 Sánta Mihály lakatos  
3 9 Körösztösi István csizmadia  
2 30 Balog János takács  
2 24 Faragó Szíjártó István faragó  
2 24 Madotsai Mihály lakatos 80 
2 – Szappanos Mihályné szappanos 81 

 

A tekintélyes számú kézművesek között a legnagyobb adófizető Szántó Pál 

szappanos volt, aki 40 hold kertföldet birtokolt, de jószágot nem tartott. A szin-

tén nagyobb összegű adófizető Deák János szűrszabó mesternek 25 hold pusztai 

kertföldje, 6 kapás szőlője volt, 4 lovat, 6 marhát tartott, s a kecskeméti cívisek 

között is kiemelkedően magas, 571 darabból álló juhnyájat tartott. A mesterek 

többsége csupán szőlőt művelt, közöttük legnagyobb területet birtokolt Barada 

András lakatos, Csete Gergely szabó (16-16 kapa), Tegzes Mihály ötvös (12 ka-

pa), Taraczali Pál borbély, Ölvödi Szabó János szabó, Kusz Péter kovács, Gubert 

Vence takács (10-10 kapa), Szentpéteri Izsák lakatos mester (9 kapa). 
 

VII. TIZED 

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG   

forint krajcár     
11 24 Almási István varga   
10 44 Karácsony Ádám szabó   
10 19 Lubi Alesius ötvös   
10 6 Csizmadia Nagy András csizmadia   
10 – Majs Mátyás kötélverő   
9 42 Darányi Kováts Mihály kovács   
9 38 Laczházi Maly Péter takács   
8 58 Dankó Ferenc takács   
7 58 Góbi János szűcs   
7 50 Serki János csizmadia 10  
7 48 Molnár Pál szűrszabó   
7 45 Magyar András varga   
7 31 Takács Kis Mihály takács   
7 23 Szalai József szűcs   
7 12 Lampak József kötéljártó   
7 10 Barabás András faragó   
6 53 Szoboszlai Gergely borbély   
6 45 Bugyi Mihály faragó   
6 45 Matakovics Mihály gombkötő   
6 32 Cziria János asztalos 20  
6 27 Ludvig Mihály takács   
6 24 Takács Deák Mihály takács   
5 54 Fejér János kovács   
5 54 Német Kovács András takács   
5 41 Szappanos Szalaj Pál szűcs   
5 30 Bagi Ferenc lakatos   
5 24 Tatai Sámuel paplanos   
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5 22 Vörös András faragó   
5 18 Zana Mihály szabó   
5 11 Főző János szűcs 30  
5 1 Györkj János mészáros   
5 – Bujdosó János faragó   
5 – Lubis Sándor szappanos házatlan zsellér  
4 39 Ifj Bugyi Mihály faragó   
4 30 Olcsai Andrásné compactor   
4 12 Békési István csizmadia   
4 6 Hetneki István borbély házatlan zsellér  
4 – Farkas Antal takács házatlan zsellér  
4 – Király János kőműves   
4 – Kőrösi József faragó házatlan zsellér 40 
3 54 Sztriha István szűcs   
3 42 Kőrös János csizmadia   
3 6 Paréj Ádám compactor   
3 – Stanff János „keszkenjo csináló”   
2 30 Szalaj János szabó   
2 30 Tregyanyszki Imre gombkötő   
2 3 Odor Ádám csizmadia 24 47 

 

A tizedbeli mesterek között legnagyobb mezei kertfölddel, 150 városadomá-

nya földdel Molnár Pál szűrszabó rendelkezett, akinek volt még 3 kapás szőlője, 

de ingó vagyont, jószágállományt nem jegyezztek fel nála az összeírók. A vagyo-

nosabbak közé tartozott Almási István vargamester 19 hold földdel, 3 kapás sző-

lővel, 4 ökörrel, 3 lóval, 2 marhával; Karácsony Ádám szabó 28 hod pusztai kert-

földdel, 6 kapás szőlővel, 3 lóval, 2 sertésállománnyal, Laczházi Maly Péter takács 

8 holdas pusztai kerttel, 8 kapaás szőlővel, 4 ökörrel és 2 lóval, Lubi Alesius öt-

vös, akinek szántóföldje nem volt, de birtokában volt 12 kapás szőlőnek, s volt 3 

lova is. 
 

VIII. TIZED     

ADÓSSZEG IPAROS MESTERSÉG  

forint krajcár    
23 26 Paréj István szappanos  
11 21 Garzó Istvánné molnár  
8 21 Kováts Ferenc takács  
7 21 Fructus Gáspár szíjjártó  
7 – Fekete Imre takács  
6 45 Dinka János molnár  
6 45 Szilágyi Jánosné csizmadia  
6 43 Deákj Benjámin paplanos  
6 24 Pringer József takács  
6 18 Csutorás Nagy János csutorás 10 
6 6 Kocsis István faragó  
6 – Szappanos. Tóth Mihály szappanos  
5 49 Bőszén Mihály takács  
5 22 Szabó György varga  
5 22 Tatai Kováts János kovács  
5 5 Csizmadia Szabó József csizmadia  
4 57 Gogolák András csizmadia  
4 48 Erdei István molnár  
4 30 Bedets György gombkötő  
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4 28 Hegedűs Tóth Pál hegedűs 20 
4 30 Zsilai István takács  
4 19 Kováts József takács házatlan zsellér 
4 – Hegedűs Mihály csizmadia  
4 – Kun György szabó házatlan zsellér 
4 – Szakál József borbély házatlan zsellér 
3 54 Karikó István kolompcsináló  
3 54 Német János varga  
3 36 Öreg Szilágyi János cserzővarga  

3 30 Lubi József ötvös 
„Sellei György  
Bolttyában” 

3 3 Kolosvári István asztalos  
2 18 Pap János asztalos 31 

 

Jóllehet ebben a tizedben viszonylag kevés mester dolgozott, többségük sze-

rényebb vagyonnal rendelkezett, de akadt közöttük igen vagyonos is, mint Paréj 

István, aki a jól jövedelmező szappanfőző-mesterséget folytatta, de 51 hold 

mezeikert-föld, 8 kapás szőlő birtokában is volt, 8 ökör, 3 ló, 21 marha s tekinté-

lyesnek mondható, 229 „birka”-állomány képezte ingó vagyonát, gazdaságát. 

Több vagyontalan zsellér kivételével a kézműiparosok kisebb-nagyobb szőlősker-

tet birtokoltak (közöttük legtöbbet Csutorás Nagy János 10 kapást). 

Kecskeméten az összeírt portáknak (3769) 10,2%-át (387) tették ki az adózó 

kézművesek. Ebben az időszakban 43 szakma létezett a mezővárosban. A fém-

iparok között van a kovács, lakatos s az ötvös, rézműves, kolompcsináló, késcsi-

náló mesterség. A faipart a tetőkészítéssel foglalkozó faragó, ács, a szekérgyártást 

végző bognár, kerékgyártó, asztalos, a hordó-, kádkészítő pintér, esztergályos, a 

pipaszárcsináló csutorás, szitás, a ruházati iparokat a szőrmével dolgozó szűcs, 

süveges, a posztóval dolgozó magyar szabó, szűrszabó, a vékony ruhaanyagot 

varró német szabó, a takács, paplanos, gombkötő, a kenderfeldolgozó kötélverő 

vagy kötélgyártó, a bőriparokat a bőrkikészítő tímár és cserzővarga, a lábbelivarró 

varga, csizmadia, suszter vagy cipész, a fogatolás szerszámait készítő szíjgyártó 

szakmák képviselik. Az építőiparban már megtalálhatóak a kőművesek, s egy na-

gyon jelentős, helyi táji adottsághoz kapcsolódó – réti mészkő, az oolit vagy da-

rázskő kitermelésével foglalkozó – kővágó mesterség. Az élelmiszeriparhoz tar-

tozott a molnár, pék, mészáros szakma, s ez utóbbihoz kapcsolódott a szappan-

főző-mesterség. Néhány képviselője volt a nagy hagyományú korsós, borbély, 

compactor vagy könyvkötőszakmáknak. A céhes keretek között működő meste-

rek között legnagyobb számban a csizmadiák voltak (72), majd a takácsok követ-

keztek (45), s a kovácsok, szűcsök (29-29 személy), szabók (28), faragók (27), 

gombkötők (17), lakatosok (16), vargák és szíjgyártók (12-12 fő), szappanosok 

(11), molnárok (10), paplanosok (7). A muzsikusok közé tartoztak a hegedűsök. 
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Patika is működött már Kecskeméten. A szakmák között található a puskaműves, 

amely a fémművességhez, esetleg a fegyverkovács-mesterséghez kapcsolható.320 

Nagykőrösön – mint utaltunk rá – az adózó, illetve nem adózó lakosságnak 

13,83%-át, igen jelentős hányadát alkották a kézművesek az 1832/33. katonai 

esztendőben: 
 

 I. JÁRÁS v. TIZED         

 Iparos Mesterség Ökör Tehén Ló Sertés Szántó Kaszáló Szőlő 

3 Öreg Csorba Sándorné kalapos – – – – – – 2 
4 Ifj. Csorba István tímár – – – – – 4 13 
5 Flórián Absolon tímár – – – – – – – 
6 Ns Jalsovitzki Sámuel         
 házában Leszszik Pál fésűs – – – – – – – 

10 Ns Szarvas örökösök         
 házában Bodai János kapcás – – – – – – – 

11 Nagy János kerékgyártó – 1 2 – – 3 3 
12 Ifj Szabó István csizmadia – – – – – – 2 
13 Sz.péteri János faragó – – – – – – 3 
23 Ürmös István muzsikus – – – – – – – 
24 Meleg pál bognár – – – – – – – 
28 Kecskeméti József szűrszabó – – 2 – 2 ½ 2 ½ 6 
29 Ns Fitos Józsefnénál         
 Kerekes János suszter – – – – – – – 
 Meleg József vak muzsikus – – – – – – – 

32 Ifj Bek Gergely csizmadia – – – – – 1 ½ 2 
37 Varga Károly kalapos – – – – – – – 
40 Godán János takács – – – – – – – 
43 Barvart József muzsikus – – – – – – – 

 
Závorszki László 
ottlakó 

szabó – – – – – – – 

49 P Cseri Mihály csizmadia – – – – – – – ½ 

 
Holicza György 
ottlakó 

kőműves – – – – – – – 

49 Nagy Pál csizmadia – – – – – – – ½ 
 Zsák Ferenc ottlakó kőműves – – – – – – – 

58 Szabó Sándor szűcs 4 – 2 – 12 4 3 
60 Hegedűs Péter csizmadia – – – – – – 4 
 Csollák Miklós ottlakó muzsikus – – – – – – – 

62 Tószegi Sándor csizmadia – – – – – – 1 
64 R. Kováts Miklós kovács – – – – – – – 
70 Irházi János csizmadia – – – – – – 3 
75 Böltyi Katona Sámuel csizmadia – – – – – – – 
76 L. Tóth István takács – – – – – – – 
84 Dzus Mihály muzsikus – – – – – – – 
85  Öreg Huszár Pál csizmadia – – – – – 1 8 ½ 
89 Ifj Huszár Pál csizmadia – – – – – – – 
92 B. Nagy Istvánné faragó – – – – – – – ½ 
104 Pásztor András hentes – – – – – – – 
109 B. Kováts István csizmadia – – – – – – – 
111 Udvardi Péter takács – – – – – – 3 
115 Hartzi János csizmadia – – – – – – – 
116 Meleg János csizmadia – – – – – – – 
118 V. Szabó István csizmadia – – – – – 2 ½ 6 

 
320  Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 3. 315–316. 
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126 Pásztor Mihály csizmadia – – – – – – – 
128 Sáfár Pál faragó – – – – – – 3 
136 Betser István takács – – – – – – – 
142 Karai Jábnos csizmadia – – – – – – – 

143 
Dobozi Istvánné 
ottlakó 

takács – – – – – – – 

159 Tömösközi István takács – – – – – – – 
160 Tóth Mihály kovács – – – – 1 – – ½ 
162 J. Molnár István faragó – – – – – 4 4 
166 Godány János varga – 1 – – – 2 ½ 3 
167 Rosda János járomcsináló – – – – – – 1 ½ 
174 Tóth László lakatos – – – – – – – 
176 Ifj Kőrösi Pál szabó – – – – – – – 
178 Györfi István csizmadia – – – – – – 1 
179 Bernát Ambrus muzsikus – – – – – – – 
183 Vert Szabó József varga – – – – – – – ½ 
182 Geretze Sándor kalapos – – – – – – – 
185 L. Szűcs János csizmadia – – – – 3 – 4 
188 Rátz Péter ottlakó csizmadia – – – – – – – 
194 Tóth Márton József takács – – – – 1 – 1 
201 Bernát Mihály rideg muzsikus – – – – – – – 
204 Baltés Ferenc ottlakó szűcs – – – – – – 1 
209 Komonyi András hentes – – – – – – – 

 
Hagymási József 
ottlakó 

takács – – – – – – – 

215 Ifj Varácz Pál szabó  – – – – – – 
227 Szabó Péter bodnár – – – – – – – 
230 Szilágyi Jánosné járomcsináló – – – – – – 2 
233 Bang Miklós faragó – – – – – – – 
241 Szépe Ferenc lakatos – – – – – – 3 
242 Rácz István csizmadia – 1 – – – 1 2 
244 Ország István szűrszabó – – – – – – – 
255 Sallai István csizmadia – – – – – – 2 
253 Tóth Márton takács – – – – – – – ½ 
266 Kerekes József faragó – – – – – – 2 ½ 
274 Faragó Mihály csizmadia – – – – 3 ½ – 1 ½ 
281 Geretze András hentes – – – – – – – 
284 Somodi Antal takács 2 – – – – – – ½ 
291 Baktai István kovács – – – – – – – 
306 Sóki György vályogvető – – – – – – – 
315 Csikós Mihály hentes – – – – – – – 
318 Fehér István szabó – – – – – ½ 2 1 
319 Ifj Tánczos János takács – – – – – – – 
322 Ifj Botykár András csizmadia – – – – – – – 
325 Szűcs Pál csizmadia – – – – – – – 
326 Babos István takács – – – – – – – 

336 
Ifj Módra István 
ottlakó 

faragó – – – – – – – 

337 Mester József ottlakó kéményseprő – – – – – – – 
344 Kása József takács – – – – – – – 

351 
Szatmári István 
ottlakó 

muzsikus – – – – – – – 

367 Faragó József faragó – – – – – – – 
369 Czikora István takács – – – – – – 1 ½ 
395 Ifj Vacso József kovács – – – – – – 2 
430 Csók Sámuel lakatos – – – – – – – 
465 Prétsényi János takács – – – – – – 1 
469 Labát istván takács – – – – – – 1 
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 Higyei Pál ottlakó lakatos – – – – – – – ½ 
474 Irházi Sándor csizmadia – – – – – – – 
475 Böszörményi János csizmadia – – – – – – 4 
497 Kun Lajos szabó – – – – – – – 
498 Hudoba Ferenc kőműves – – – – – – 1 
499 Ifj B. Szűcs István takács – – – – – – 1 
507 Nyikos Ferenc csizmadia – – – – – – 3 
522 Faragó János csizmadia – – – – – 3 2 
527 Szüle Mihály hentes – – – – – – – 
561 Hegedűs Ferenc takács – – – – – – – 
573 Város ketttős malma         

 ottlakó Czira Sándor csizmadia – – – – – – 2 
576 Sima Andrásné könyvkötő – – 2 – 2 – 2 
579 Maksa István lakatos – – – – – ½ 2 2 
584 Majláth Gábor kőműves – – – – – – – 
590 Nyikos István asztalos – – – – – – 1 
605 Ns Fitos Pál Úr         

 házában Kovik Károly mészáros – – – – – – – 
 

 II. TIZED 

 Iparos Mesterség Ökör Tehén Ló Szántó Kaszáló Szőlő  

      hold kapa  
616 Ns Beretvás János Úr         

 házában Boros József szabó – – – 2 ½ – 1  
619 Hajdú József lakatos – – – 1 ½ – 2  

 ottlakó Csermák Antal schuszter – – – – – 2  
620 Keresztúri Márton csizmadia – – – 4 3 4  
623 Darányi Pál bodnár – – – 3 2 9  
627 ottlakó Laky Ferenc ötvös – – – – – –  
628 Nagy Mihály kovács – – – – – 11  
653 Sidai István gombkötő – – – – – 2  
657 Majláth György kőműves – – – – – –  
658 Bődi Istvánnál         

 ottlakó Bődi József kovács – – – 1 ½ – 1  
650 Katus János szabó – – – – – –  
670 ottlakó Nagy Lajos kőműves – – – – – –  

687 
Ns Szilassi Erzsébet-
nél 

        

 lakó Ádám András szűcs – – – – – –  
685 Ifj Magócsi István szíjjártó – – – – – 2  

687 
ottlakó Simon Benjá-
min 

nádverő – – – – – 2  

688 Ifj Dobozi János bodnár – – – – – 1 ½  
690 Ifj Győri István kovács – – – 2 1 1  
691 H. Szétsény István csizmadia – – – – – –  
696 Irházi Pál hentes – – – – – 4 ½  
697 Tantsa Pál csizmadia – – – 1 – – ½  
699 Tantsa Péter szabó – – 2 – 6 11  
702 Tóth János ottlakó szűcs – – – – – 4  
706 Szabó László ottlakó csizmadia – – – – – 1  
712 Szikszai Gergő tímár – – – – – 6  
718 Huszár János jármos – – – – – 1  
721 Bíró András takács – – – – – –  
723 Körtvélyesi Mihály takács – – – – 3 2  
734 Babos István ottlakó takács – 2 – – – –  
749 Szabó András ottlakó szabó – – – – – –  
754 Motsai András szabó – – – – 5 7  
757 Cs. Kis Jánosné fiával csizmadia – – – – 4 4  
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762 Lovas Ádám takács – – – – – 1  
768 Csikós János bodnár – – – – – 1 ½  
770 Debreczeni Sándor szűcs – – – – – –  
771 Szőke Pál csizmadia – – – – 1 4  
774 Somodi Ferenc szabó – – – – – –  
776 Makai András faragó – – – – – –  
780 Povásonyi Mihály bodnár – – – – – –  
790 Hegedűs János takács – – – 2 2 2  
792 Pálfi Mihály szűcs – – – – – –  

995 
K. Harsányi József 
ottl. 

faragó – – – – 1 1 ½  

796 H. Gál János bodnár – – – 4 – 2  
804 Balog István lakatos – – – 3 – – ½  
805 Horvát István csizmadia – – – – – 2  
818 Ifj Sági Péter ács – 2 – 3 1 ½ 5 ½ 1 m 
827 Ns Beretvás János Úr         

 házában Valkó János pintér – – – – – –  

829 
Ns Venczel Pálné 
Assz. 

        

 házában Pápai Lajos szabó – – – – – 2  
43 Monari József ottlakó szabó – – – – – –  
849 Ns Beretvás János Úr         

 házában Kiss István asztalos – – – – – –  
850 Reszeli János csizmadia – – – 1 – 2  
853 Kenyeres József pintér – – – 5 ½ 5 ½ 5  
856 Ifj Dési István ács – – – – – 8  
852 Halász József csizmadia – – – – – 4  
859 S Faragó Sándor bodnár – – – – – –  
860 Magótsi János szíjjártó – – – – ½ – 6  
868 T. Nagy István takács – – – – – –  
870 Száz József varga – – – – – –  
877 Bónis János csizmadia – – – 1 – 3 ½  
878 Id Száz István tímár – 1 2 5 5 10  
881 Gál István csizmadia – – – – 3 2  
883 Halmi László ottlakó csizmadia – – – – – –  
893 Nánai Szűcs Márton csizmadia – – – – – 2 ½  
900 Ifj Tóth János szabó – – – – – 4  
903 Bodai Istvánnál lakó         

 Bodai József mézeskalácsos – – – 2 – –  
904 Vetsei István takács – – – – – 1  
910 Város Kortsmája         

 Bodai Mihály ottlakó pék – – – – – –  
911 Ifj Topa József ottlakó muzsikus – – – – – 1  
916 Máté Sándor bodnár – – – – – – 1 
917 Polya Sándor szabó – – – – – 3  
918 Máté András ács – – – – – 1  
922 J. Kovács József kovávs – – – – – 6  
923 Kapusi Mihályné takács – – – – 2 2  
925 J. KovácsMihály csizmadia – – – 3 – 6  
933 Lévai Mihály takács – – – – – –  
937 Máté Ferenc kovács – – – 2 ½ – 2 ½  

 Német Mihály ottlakó szűcs – – – – – –  
952 Német Mihály szűcs – – – – 1 1 ½  
956 K. Kovács János asztalos – – – 3 – 1  
963 Varga József takács – – – 4 – 2  
964 Asztalos Sámuel ottl. takács – – – – – –  

986 Dukai György hentes – – 2 2 4 5 
1 

pfü 
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987 Cziriák Jánosné fiával takács – – – 1 ½ 1 3  
996 Kováts János takács – – – – – 2  
1004 Csók Gergő asztalos – – – – – 5 ½  
1005 Balog József csizmadia – – – – – 3  
1009 Forgó István ottlakó takács – – – – – 1  
1018 Nyerges János festő – – – – – –  
1022 ’Siga Márton ottlakó muzsikus – – – – – –  
1024 Udvardi István takács – – – – – –  
1035 Pap János bodnár – – – – – –  
1036 Fehér András takács – – – – – –  
1037 Gyarmati András ottl. takács – – – – – –  
1038 Ifj Dabis János szabó – – – 2 – 1  
1045 Bajor István takács – – – – – 1  
1057 Tóth István csizmadia – – – – – 1  
1065 Balog János csizmadia – – – 2 – 3  
1066 Öreg Somodi István bodnár – – – – 3 5 ½  
1067 Hajdú Pál ottlakó bodnár – – – – – –  
1074 Bartal Jánosné takács – – – – – 3  
1078 Kiss Mihály takács – – – – – –  
1078 Szabó József faragó – – – – – 4  

 Máté Sámuel ottlakó kovács – – – – – –  
1081 Szikszai Lajos csizmadia – – – – – –  
1086 K. Kovács József szűrszabó – – – 1 ½ 5 ½ 5  
1088 B. Korsós János kovács – – – 3 – 3 ½  

 
Kovács Sámuel 
ottlakó téglás 

– – – – – 1   

1093 Deák Lajos molnár – – 2 2 ½ 2 3 1 m 
1099 Gy. Farkas József takács – – – – – –  

1106 Deák Sándor molnár – – – – – – 
¼ 
m 

1109 Gál János csizmadia – – – – – 1  
1115 Szűcs Sándor takács – – – – – –  
1132 Kiss János ottlakó kőműves – – – – – –  
1145 Reszeli József ottlakó csizmadia – – – 1 – 1 ½  

1156 Reszeli Pál molnár – – – 1 4 3 
¼ 
m 

1176 Ifj Katona Mihály kovács – – – 2 2 2 ½  
 

 III. TIZED         

 Iparos Mesterség Ökör Tehén Ló Szántó Kaszáló Szőlő  

1190 Kadlubek Ádám ottl. szatler – – – – – –  
1192 Tancsa Mihály szabó – – 2 5 2 3 ½  
1195 Pap Sándor ottlakó szabó – – – – – 3  
1196 Godány Mihály faragó – – – – 1 3  
1199 Györfi Sándor takács 2 – – – – 1  
1205 Ifj Karai ferenc szűcs – – – – – –  
1206 Harsányi József asztalos – – – – – –  
1210 Kiss Mihály csizmadia – – – – ½ – 2  
1232 Sági József bodnár – 1 – 3 2 2 ½ ½ m 
1236 Tóth István csizmadia – – – – – 2  
1238 Ifj Reszeli János faragó – – – – – 1  
1239 Povásai Mihály és         

 Nesztor Sára rideg szabó – – – – 1 ½ –  
1240 Szabó Pál szabó – – – – – 1  
1241 S. Gál Miklós csizmadia – – – – – –  
1242 Kékis József gombkötő – – – – – –  

1244 
Tancsa Ferenc 
ottlakó 

szűrszabó – – – – – –  
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1245 Ifj Gábor József ottl. varga – – – – – –  
1249 Szigeti Dávid ottlakó szabó – – – – – – ½  

 Tétsi Sándor ottlakó szűcs – – – – – –  
1254 Tétsi István ottlakó csizmadia – – – – – –  

 Dabis László ottlakó szűrszabó – – – – – –  
1264 Kozma János schuszter – – – – – –  
1269 Vas Szabó József szűcs – – – – – –  
1271 Tétsi Sámuel ottlakó bodnár – – – – – –  
1274 Sima Sándor asztalos – – – – – 1  

1277 
Száraz György 
ottlakó 

csizmadia – – – 1 – – ½  

1281 Tantsa József szabó – – – – – –  
1283 Fruttus Istvánnénál         

 lakó Szabó József csizmadia – – – – – –  

1284 Kőrösi Pál szabó – – – – 6 4 ½ 
1 

pfü 
1285 Józan János pintér – – – – – –  
1286 Módra János festő – – – 2 – 2  
1288 Szűts Ferenc varga – – – – – 1 ½  
1294 Czira József kovács – – – – – –  
1303 P. Varga Sándor faragó – – – – – 2 ¼ m 
1307 Szécsony Sándor takács – – – – – –  

 Ifj Halász József ottl. csizmadia – – – – – 1  
1309 Halász Jánosné csizmadia – – – 13 – 3  
1312 P. Cser János köteles – – – – – –  
1314 Módra János takács – – – – – –  
1318 J. Varga János faragó – – – – – 3  
1319 Tétsi Sámuelné csizmadia – – – – – 1  
1321 Sima József szabó – – – 2 – 1 ½  
1328 Öreg Topa János ottl. boggós – – – – – –  
1321 Balog József molnár – – – – – 1 ¼ m 
1338 Koroknai István takács – – – – – –  
1342 Ifj Szetsei János varga – – – – – –  
1344 Szetsei János varga – – – 4 – 4  
1347 Csurgai Pál varga – – – – – –  
1350 Kis Ferenc szűcs – – – – – – ½  
1351 Pataki Ferenc csizmadia – – – – – 2  
1353 Józ. Máté József bodnár – – – – – 1 ½  
1354 Ves. Kovács János szijjártó – – – – – 3  
1361 Balog Ferencné szijjártó – – – 7 2 3  
1369 Irházi János szabó – – – – – –  
1370 Ns Fitos István háza         

 Rézmíves József ottl. rézműves – – – – – –  
1374 Torma István kőműves – – – – – –  

1377 Zombori János takács – – – 2 – 10 
1 

pfü 
1380 Kováts Mihály szíjjártó – – – – – – ½  
1384 R. Kováts István kovács – – – – – –  
1392 Nagy Mihály molnár – – – – – – 1 m 
1394 ’Siga András muzsikus – – – – – –  
1395 Ifj. Máté Sándor ottl. lakatos – – – – – –  
1403 Körtvélyesi Istvánné         

 fiával takács – – – – – –  
 Szotés Sándor ottlakó kovács – – – – – –  

1405 Szurmó Mihály csizmadia – – – 2 – 2  
1457 Ifj Farkas József csizmadia – – – – – –  
1359 Farkas József csizmadia – – – – – 3  
1465 M. Kováts János kőműves – – 2 3 4 4 ½  
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1466 Kováts István kovács – – – – – 6  
1470 Pap Mihály szűcs – – – – – –  

 Kiss László ottlakó kőműves – – – – – –  
1477 Hajdu Mihály asztalos – – – – 2 3  
1478 Máté János szijjártó – – – – – –  
1481 Labantz István bognár – – – – – – ¼  

1505 
K. nagy István 
ottlakó 

hentes – – – – – –  

1506 Maksa József csizmadia – – – – – –  
1527 Vízi János ottlkaó szűcs – – – – – –  
1563 Szentpéteri István csizmadia – – – – – 1 ½  
1567 Szétsény Mihály faragó – – – – 1 1 ½  
1579 Kiss János molnár – – – 2 ½ 2 2  
1586 Sallai Mihály csizmadia – – – – – 3  
1604 Gömöri Sámuel         

 székálló ottlakó mészáros – – – – – –  
1611 Kémény Seprő Ház         

 
Koroknyai Gábor 
ottl. 

kéményseprő – – – – – 1  

1614 Harsányi György ottl. szűcs – – – – – –  
1614 Sági Mihály ottlakó lakatos – – – – – –  
1614 Martony Miklós bodnár – – – – – 3  
1618 M. Tóth János csizmadia – – – – – 1  

1631 L. Szabó istván molnár – – – – 3 6 
1 

pfü 
1633 H. Tóth Péter lakatos – – – – – –  
1637 Magótsi József szabó – – – – – –  
1643 Gazdag Károly bodnár – – –  – –  
1648 Ifj Harmat István takács – – – 3 ½ – – ½  
1651 Öreg Harmat István takács – – – – – 1  
1656 Szigeti Ferenc szabó – – – – – 1  
1665 Faragó István takács – – – – – –  

1765 Tényi István ottlakó takács – – – 1 – 3 ½ 
1 

pfü 
1769 Hegedűs Pál szűrszabó – – – – – – ½  

1774 
Szentpéteri Pál 
ottlakó 

szabó – – – – – –  

1852 Balog Péter szijjártó – 1 3 3 ½ 4 6  
 
ÉGETT RÉSZ 
 

17 Dezső István ács – – – 2 3 2 
22 Losonczy István órás – – – 3 – – ½ 
25 Mészáros István szabó – – – 4 4 3 
29 Kis István szappanfőző – – – – ½ 3 4 
30 Ifj Gazdag Sándor kovács – – – – – – 
32 Absolon Antal ottlakó pintér – – – – – – 
34 Rácz Sámuel takács – – – – 1 ½ 2 
45 Ns Jalsovitzky Mihály Úr        
 házában Csók Lajos asztalos – – – – – – 

52 Barna András takács 2 – – – 5 ½ 4 
55 P. Kovács József ottlakó bognár – – – – – – 
61 Pesti Mihály csizmadia – – – – – 1 
64 Hartyáni István varga – – – – – – 
68 Nyerges György takács – – – – – 2 
71 Harmat Sándor takács – – – – – – 
74 Vári János csizmadia – – – – – 1 
81 Kis Tóth Pál takács – – – 2 – 1 
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83 Sz. Kovát István varga – – – – – 2 
84 Molnár András kovács – – – – – 4 
88 Szabó István takács – – – – – 1 
89 Karai Mihály varga – – – – – – 
95 Mészáros Lajos szabó – – – – – – 

AKLOK SORA 
 

99 If. Simon János kovács – – – – – – 
 
FÁSKERT ALLYA 
 

136 V. Szabó Mihály csizmadia – – – – – 3 ½ 
137 Kiss Pál ottlakó hentes – – – 1 – 1 
140 Ványi János takács – – – – ½ – 2 ½ 
147 Király István muzsikus – – – – – 1 ½ 
149 Farkas István csizmadia – – – – – – 

 
VÁSÁRÁLLÁS 
 

163 Tak. Korsós János takács – – – 3 ½ 1 ½ 3 
 Olasz István ottlakó faragó – – – 4 – 2 

170 Mohátsi János faragó – – – – 2 2 
172 Tóth József ottlakó rostás – – – – ½ – – ½ 

 
IV. TIZED 

 Iparos Mesterség Ökör Tehén Ló Szántó Kaszáló Szőlő  

1880 
Ns Szeles János 
Úrnál 

        

 
Mészáros Ignác 
ottl. 

köteles – – – – – –  

 
Kerekes Péter 
ottlkaó 

faragó – – – – – 1 ½  

1887 Czeglédi József szűrszabó – – – – – 2 ½  

1888 Molnár Mihály asztalos – – – – – 4 
1 

pfü 
1888 Kiss József szabó – – – – – 2 ½  
1889 Molnár József szűrszabó – – – 7 1 ½ 1  
1893 Hatvani István szabó – – – – – 3  

2064 
Öreg Bacsó 
Gergő 

kovács – – – 2 3 10  

2065 Istári Márton szabó – – 2 2 – 1 ½  

2068 
Nagy Péter 
Sándor 

takács – – – – 1 2 ½  

2074 
Tóth Péterné 
fiával 

szabó – – – 6 – 1  

2075 
Domokos Ist-
ván 

muzsikus – – – – – 1  

2084 Ifj Szabó Péter csizmadia – – – – – –  

2086 
Bende Imre 
ottlakó 

takács – – – – – –  

2099 Ifj Hegedűs Pál csizmadia – – – – 2 – ½  

2106 Tóth Márton molnár – – – – – 1 ½ 
¼ 
m 

2108 Molnár Bálint csizmadia – – – – – –  
2111 B. Kiss János csizmadia – – – – – –  

2113 
Sós Józsefné fi-
ával 

takács – – – – – 1  

2114 Lovas János takács – – – – – 2  
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2123 Darási János csizmadia – – – – ½ – 2 ½  
2130 Ifj Suba István takács – – – 1 – 1 ½  
2138 Hegedűs Ferenc csizmadia – – – – – –  

2141 Antal Mihály takács – – – – 4 6 ½ 
1 

pfü 

2146 
Köpöczi József 
ottlakó 

szabó – – – – – ½ – ½  

2154 Szorito István asztalos – – – – – 6  
2162 Pálfi János szabó – – – – – –  
2166 ’ Silka József szűcs – – 2 – 2 ½ – ½  
2167 Halas Sándor asztalos – – – – – – ½  

2172 
Ns Szekerka 
Andrásné 

        

 
házában 
Geretze János 

tímár – – 2 – – 2  

2173 Kopa Mihály takács – – – – – – ½  

2177 
Faragó János 
ottlakó 

faragó – – – – – –  

2190 
Dajka Lajos 
ottlakó 

tímár – – – – 2 – ½  

2199 Verebes János takács – – – – – –  

2236 
Makai Benke 
János 

hentes – – – – 1 3  

2244 
Vert Szabó Ist-
ván 

csizmadia – – – – – –  

2259 Csonki Mihály bodnár – – – – – 1  

2264 
Takáts Kováts 
András 

takács – – – – – –  

2276 Darányi Sámuel csizmadia – – – – – –  
          

ÉGETT RÉSZ 
          

183 Prétsényi Pál varga – – – – – 1  
181 Tót István csizmadia – – – – – –  
185 Csípő János kovács – – – – 1 2  
188 T. Varga János varga – 1 – 1 2 4 ½  
190 Vízi Pál szűcs – – – – – –  

193 
Ifj B. Faragó Já-
nos 

faragó – – – – 2 2  

194 
Keresztúri Jó-
zsef 

szabó – – – – – 2  

202 Halápi János csizmadia – – 2 1 ½ – 5  
206 Boros András faragó – – – – – –  
211 Székely János takács – – 2 1 1 ½ 1  
215 Betser Mihály faragó – – – – – –  
218 Hegedűs Pál bodnár – – – – – –  
223 J. Nagy István csizmadia – – – 3 – 2  

231 
Kis Nagy Sán-
dor ottlakó 

szabó – – – – – 1  

238 Cs. Pesti Ferenc csizmadia – – – 2 – 1  

248 
Ifj Szűcs János 
ottlakó 

takács – – – – – –  

256 Deák Mihály lakatos – – – – – –  

258 
Szentpéteri Já-
nos 

csizmadia – – – – – –  

259 Szabó János takács – – – – – 4 ½  
275 T. Tóth János takács – – – – – – ½  
276 Halmi Kapus takács – – – – – 4  
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Pál 
278 Donát István csizmadia – – – – – –  
304 Benke Mihály takács  – – – – – – 

305 
Stug. Szabó Ist-
ván 

nádverő – – – – – –  

          
AKLOK SORA 

          
323 Verebes Pál csizmadia – – – – – 1  
328 Dina Sándor kovács – – – – – – ½  
349 Baktai Miklós kovács – – – – – –  
349 B. Varga János faragó – – – – – 2 ½  
356 Baktai József kovács – – – – – –  
359 Batsó ferenc takács – – – – – –  
367 Verebes Sándor takács – – – – – 1  
370 Duli Ferenc szűcs – – – – – 1  
373 Kopa János Cs. csizmadia – – – – – 1 ½  

415 
Simon Varga 
János 

takács – – – – – –  

428 D Tóth József takács – – – – – –  
430 Abonyi Mihály takács – – – – – –  

 

A 19. század első felében már számos kézműipari szakma található meg a me-

zővárosban, összesen negyvenhárom. A fémipart a kovácsok, lakatosok képvise-

lik, de közöttük említhető meg az órás, ötvös, s a rézműves. A faiparosok közé 

tartoztak a szekérkészítő bognárok vagy bodnárok, a kerékgyártók, járomkészí-

tők, a házfedél csináló ácsok, faragók, asztalosok, a hordókészítő pintérek s a ros-

takészítő mester. A bőrcserző tímár, részben varga, a lábravalót készítő csizmadi-

ák és a „schuszterek” vagy cipészek, a kapcás, a kocsi bőrözését végző szatler s 

szíjgyártók a bőripari szakmák mesterei. A ruházati iparhoz tartoztak a szabók, 

szűrszabók, szűcsök, takácsok, gombkötők, a festők – akik kékfestéssel foglal-

koztak –, kalaposok. A kenderfeldolgozás mestere a kötélgyártó vagy köteles. Az 

építőiparban szép számmal dolgoztak már kőművesek, de megtalálhatók a tégla-

készítő, vályogvető, nádverő foglalkozások is. Kéményseprők is működtek a me-

zővárosban. Az élelmiszeripar főágazata a molnárság (a szárazmalmok mellett 

működött vízimalom is a Kőrös-éren Cegléden a Gerje patakon321), egy-egy pék 

és mézeskalácsos is gyarapította a mesterségek számát. A húsipar képviselői a 

hentesek, de székállók, mészárszéket működtető mészárosok is megtalálhatóak. 

A zsiradékot feldolgozó szappanfőző-mesterség is megvan, s a szarufeldolgozó 

fésűsmester is tevékenykedett a városban. A muzsikusok is szép számmal éltek 

Nagykőrösön, de ritka szakmaként jelen van a könyvkötészet (compactor), s ed-

digelé ismeretlen „boggós” foglalkozás. Legnagyobb számban a csizmadiák vol-

tak (89 személy), utánuk következtek a takácsok (74 fő), majd a szabók (39 fő), 

kovácsok (27 fő), faragók (24), szűcsök (18 mester), bognárok (21 fő), asztalosok, 

 
321  Lásd Novák 2014b. 
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lakatosok (11 fő), kőművesek, hentesek (10 fő), szíjgyártók (7 mester). Az össze-

írás arra is rámutat, hogy néhány műhelyt (pl. csizmadia, takács) özvegyi jogon 

működtettek a városban.  

Tekintettel arra, hogy a nemesek vagyona és foglalkozása nem került regiszt-

rálásra, jóllehet néhány mesterség számát ők is gyarapították, közöttük említhető 

meg a kisnemes Vladár (Wladár) család, amely kékfestő műhelyt üzemeltetett, 

vagy a Kelecsényi família, melynek tagjai között kovácsmesterek is megtalálható-

ak. Az összeírás már nem dokumentálja a fazekas vagy korsósmesterséget, de hiá-

nyoznak a borbélyok is. E szakma mesterei között is találhatóak kisnemesek (pl. 

Gál István szenátor testvére, Gál Gergely és József, akik a kecskeméti borbélycéh 

tagjai voltak).322 

A demográfiai viszonyok tekintetében megállapítható, hogy Kecskeméten és 

Nagykőrösön 5–8%-ban, Cegléden 3% körül részesedtek a kézművesek az össz-

lakossági számból a 18. század végén. A 19. század első felében arányuk tovább 

növekedett, 10–12, illetve 5%-át tették ki a lakosságnak. Az 1834/35-ös porta- és 

vagyonösszeírás szerint Nagykőrösön a kézművesek 13,83%-os arányt képvisel-

tek. A kereskedők aránya nem érte el az 1%-ot.323  

A kézműiparosok – a mezővárosi társadalom rétegzettségének megfelelően – 

igen vegyes összetételű népességet alkottak. Voltak közöttük nemesek, vagyonos 

cívisgazda emberek, de zsellérsorúak is. A mesterek közötti különbségek a szak-

ma tekintélyéből, fontosságából is származhattak. Például a kecskeméti ötvös 

szakma a mesterségek elitjéhez tartozott (akárcsak Kőrösön), úgyszintén a borbé-

lyok (ők seborvosok, chirurgusok is voltak), malomtulajdonosok, a jól jövedelmező 

csizmadia-, szabó-, szűcs-, szíjgyártó-, tímármesterek vagy a kovácsok (ők is fog-

lalkoztak gyógyítással, pl. fogat húztak), lakatosok. A takácsok többsége a házas 

és házatlan zsellér réteghez tartozott.324  

A mestereknek szükségük volt a nagy vagyonra, mert fedezetül szolgált a biz-

tos működéshez. A műhely folyamatos munkáját biztosította a nyersanyag raktá-

ron történő tartása, úgyszintén a késztermékek raktárra készítése s idényjellegű 

értékesítése. Nemcsak az önellátás tekintetében volt jelentősége a mesterek gaz-

dálkodásának (gabona, gyümölcs, bor, baromfi, sertés), hanem a vásározáshoz 

nélkülözhetetlen igaerőt (lótartás) is biztosítania kellett. Tehát sok mester – az 

önellátás szükségleteinek megfelelően – gazdálkodott is. 

Egy ilyen tekintélyes szakma mesterének vagyoni állapotát ismerjük 1739-ből 

Kecskeméten: Szíjártó Szilvási Miklósné – özvegyi jogon vitte a műhelyt – vég-

rendeletében két mezei kertről, négy pászta szőlőről, 6 db marháról, 2 db ökörről 

 
322  Novák 1986: 106, 1994: 588–589. 
323  B. Mikes 1979: 10, 36; Novák 1978a: 29, 1982a: 143, 149; vö. PML NkV Szabados Nagy Kőrős 

Városába az 1ső és 2k a 3k és 4k Járásoknak öszve írása az 1834/5k Katonai Esztendőre. 
324  Lásd Kecskemét fenti, 1774. évi adóösszeírását. 
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és 3 db lóról, összesen 121 rajnai forint pénzösszegről tett hagyatékot, a jól fel-

szerelt műhelyével egyetemben.325 Cegléden Mikula György szíjgyártó is hasonló 

nagyságrendű vagyonnal rendelkezett 1775-ben: egy 3/8 jobbágytelki földet birto-

kolt (kb. 130 holdat), 8 db ökre, 19 heverő marhája, 3-3 db tehene, igás- és mé-

neses lova volt. Ugyanez évi összeírás tanúskodik arról, hogy például Dezső Já-

nos szíjgyártó, Dani János szűcs, Kazai András szabó zsellérként más házában 

lakott.326 

A Három Városban élő kisnemesek közül többen is mesterséget űztek. A 

borbély szakma tekintélyét (seborvosi teendőket is elláttak) bizonyítja az, hogy 

például Nagykőrösön nemes Gál Gergely két fiát erre a szakmára taníttatta a 

kecskeméti borbélycéhben a 18. század végén.327 Cegléden nemes Molnár Sándor 

mészáros, nemes Dömény Pál pedig kalaposmesterséget folytatott az 1820-as 

években.328 Nagykőrösön a csizmadiamesterség is rangos szakmának számított. 

Példaként emeljük ki Bakos Ambrus jeles főbíró családi viszonyait, akinek édes-

apja, nagybátyja is ezt a mesterséget tanulta Nagykőrösön. A kisnemes Bakos csa-

lád egyik ága Nyitra vármegyéből, Komjátiból szakadt Monorra. Bakos István 

Monoron született, s az ő egyik fia volt András, aki református lelkész lett, s 

Gyömrőn hunyt el 1769-ben. Négy fia közül József és István Nagykőrösre került, 

itt a csizmadia szakmát tanulták ki. A Bakos családnév a Monorról történő el-

származásra utalóan Monorira változott Nagykőrösön. Monori (Bakos) József 

csizmadialegény 1765-ben vette feleségül az egyik vagyonos kőrösi csizmadia-

mester leányát, Molnár Zsuzsannát, akitől négy fiú- és egy leánygyermeke szüle-

tett. Ötödiknek született Ambrus 1787. augusztus 28-án. Jogász végzettséggel a 

tarsolyában, Nagykőrös kitűnő elöljárója lett, ő volt a város utolsó főbírája. 1852-

ben halt meg.329  

A kézműipar kapcsán szükséges a cigányokról is említést tenni. Már a 17. szá-

zadban jelen vannak a mezővárosokban. Kovács-, lakatos-, bádogosmunkát vé-

geztek, rendszerint javították az égettborfőző, salétromfőző, sajkészítéshez szük-

séges üstöket, kocsivasalást végeztek. Emellett – mivel értettek a lóhoz –, a városi 

tanács a lovak beszoktatásával is megbízta őket. Nagykőrösről tudunk példákat 

említeni rájuk vonatkozóan. A város számadója feljegyezte 1634-ben, hogy „egy 

Beko [béklyó] czinalasert fizettünk Rado czigannak dn 50”.330 A város pincéjéhez 

szükséges fontos eszköz, a „tőczer czinalastul a Czorénak atunk dn 8” 1636-ban, 

ugyanakkor a sajtkészítés edényét, a „sawo forralo ústtot fodoztattunk a’ 

 
325  BKML KkV Tan. ir. végr. Nro. 18/1739. 
326  PML CgV Törv. sz. Peres ir. 1843. jan. 13. 1002/1843. sz. 
327  Novák 1982c. 
328  Novák 1982a: 163–164. 
329  Novák 1987: 16–21. 
330  PML NkV SZK 164/35. 104.  
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kompotallal [kolompárral] dn 20”. „Rado Cigannial a’ koczit wasaltattuk meg dn 

46.” „az cigannoknak kett giertia Tartojert dn 12” – fizetett a város.331 Ismeretes, 

hogy 1645-ben „Az égetbor főző üstöt a’ kolomparral fodoztattuk megh […] 

Ugian akkor Kolomparral a’ Czaphoz Czinaltattunk ket tőczéreket” – jegyezték 

fel a város kiadásai között.332 

A cigányok törzsi keretek között élnek, viszonylag kevesen voltak még a 17. 

században a Három Városban. Például az 1739/40-es nagy pestisjárvány idején, 

1739. június 14. és 1740 januárja között 43 cigány – köztük sok gyermek – pusz-

tult el Nagykőrösön. Létszámuk a 18. század közepén mintegy ötvenre tehető.333  

Életmódjukra utal Nagykőrös város tanácsának feljegyzése 1660-ból, misze-

rint „Comiati Miklostul vette’ Tabori Sorra valo nem szolgalattyaért és czigany-

saghert 6. Tall.” – azaz a város embere megbüntette hat tallérra a cigány embert, 

mivel a várost terhelő török hadirendszolgálatot nem teljesítette, és ezáltal is 

megbízhatatlannak bizonyult.334  

A cigány közösség vezetője a vajda, aki szintén értett a fémművességhez. 

1655-ben „biko [béklyó] czinaltatasert Pal Waydanak fizett’ dn 3” – jegyezték fel 

a kiadást a város számadáskönyvében.335 A vasmunkák mellett bőrrel is foglal-

koztak a cigányok. Rangos mesterség volt a csizmadia szakma, amelyet a 

cigányok is megtanultak. „Cigany Győrgytűl maghunk szűkseghe’re wőttem ha-

rom Pár Czismat Tall. 2”, azaz a számadó bíró a város embereinek vásárolt 

lábbelit a cigány mestertől 1657-ben.336 Hogy mennyire jó fémművesek akadtak a 

cigányok között, igazolja Nagykőrös város számadó bírójának a feljegyzése 1663-

ból: „egy Cigánjnak ezüst csinálasert adtunk dn 80”, tehát nemesfémmel is dol-

goztak, jóllehet ötvösmester is tevékenykedett a városban.337 

A cigányok jó szakértői a lovaknak. A 17. században a városi tanács rendsze-

resen megbízta őket a fiatal lovak betanításával. Például 1698. november 24-én 

jegyezte fel a város számadását végző hivatalnok, hogy „core Cigányk adtunk 

Csiko tanítasert Tall 1. p[oltúra]. 8”.338 

A cigányok kézműipari tevékenysége válságba került a 18. században. A céhek 

léptek fel ellenük, mivel kontárkodásnak minősült a munkájuk, azaz, mivel nem 

tanulták a mesterséget, nem tartoztak a céhbe, tevékenységük ellen küzdöttek.  

 
331  PML NkV SZK 1636/37. 111, 115.  
332  Novák 1998: 377. 
333  Novák 1998: 368; vö. Novák 1982. 
334  PML NkV SZK 1660/61. 154. Itt jegyezzük meg, hogy a 18. században is „sátorpénzt” szedett 

a városi tanács a Kőrösön megjelent cigányoktól. 
335  PML NkV 1655/56. 169.  
336  PML NkV SZK 1657/58. 172.  
337  PML NkV SZK 1663/64. 153.  
338  PML NkV SZK 1698/99. 62.  
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A nagykőrösi kovácsok 1750-ben alakították meg céhszervezetüket, s a kontár-

nak minősülő cigány kovácsok ellen léptek fel. A céhszabályzat szerint:  
 

„A külső Kovátsok, kiket apro szegetséket tsináló Kovátsoknak vagyis Cigányoknak 
nevezünk tiltassanak el a munkától Ha penig a Cigányok külömben tselekednének il-
lyetén dolgokat tapasztalnak, azokat elvegyék a Kováts Céhmesterek és az Eklésia 
szegényei számokra adgyák.”339  
 

A hatóságok szükségesnek látták, hogy a cigányság szakmát tanuljon, hiszen sok-

felé az országban – így Kiskunlacházán, Hódmezővásárhelyen, Jászapátiban is, 

főként azokon a helyeken, ahol céhek nem léteztek –, szükség volt a fémműves 

munkájukra. Ennek eredménye is volt. Például Kecskeméten, az 1774. évi 

adóösszeírásban szerepel „Ölvödi János Czig.” kovács, aki 2 kapás szőlőt is bir-

tokolt, házzal és kovácsműhellyel rendelkezett az I. tizedben, 6 forint 12 krajcár 

adót fizetett (ugyancsak ebben a tizedben lakott „Ölvödi István Czig.”, aki 

szintén a kovácsmesterséget gyakorolhatta; erre enged következtetni az, hogy ő is 

viszonylag jelentős, 6 forint 18 krajcár adót fizetett). Trifont Márton kovács (a II. 

tizedben lakott), aki szintén jelentős, 7 forint 12 krajcár adót fizetett a város-

nak.340 Nagykőrösön 1781-ben van arra adat, hogy B. Kovács István mesternél 

lakott Czompo István cigány, aki bizonyára a kovácsmester műhelyében volt al-

kalmazásban.341  

Mivel azonban tanulásra nem lehetett rábírni a cigányokat, kiszorultak a cé-

hekből, s kontárként pedig lassan-lassan egyre hátrányosabb társadalmi helyzetbe 

kerültek. 

A cigányság a zenélésben is jeleskedett. E téren való működésükre a 17. szá-

zadból már rendelkezünk adattal Nagykőrösről. Kecskeméten az 1774-es adó-

összeírásban szerepel „Bandari István hegedűs”, aki 6 forint és 18 krajcár adót fize-

tett.342 Nagykőrös 1781/82. évi adóösszeírásában szerepel „Siga Sámuel Musikus”, 

aki csekély össszegű adót (2 frt 08½ dénár) fizetett.343 A cigány muzsikus bandákra 

szükség volt nemcsak a kocsmákban, de a katonai toborzások idején is.344 

A Három Városban a kereskedést a görögök tartották kezükben a 18. század-

ban, a 19. század közepéig. Eddig törzsökös lakosok sem lehettek, csupán „meg-

tűrtek” voltak, akik a városban lakás érdekében letelepedési pénzt s adót fizettek 

 
339  Novák 1998: 378. 
340  BKML KkV Regestrum Portionis 1774/75. A Trifont cigány család Nagykőrösről költözött 

Kecskemétre. 
341  PML NkV Regestrum Portiorum 1781/82. I. tized. 
342  BKML KkV Tan. Regestrum Protionis 1774/75. 
343  BKML KkV Tan. Regestrum Protionis 1774/75.  
344  Novák 1998: 376–377. 
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a városnak. A Három Város görögsége a kecskeméti központhoz tartozott.345 

Szerteágazó kereskedelmük révén hatalmas vagyonra tettek szert. Például „Scher-

hatli Miklós Görög Kereskedő Úr” 1787-ben tett végrendeletéből kitűnik, hogy 

vagyona, tőkéje 51.700 rajnai forint volt (kb. 2000 db marha értéke), amelyet az 

ország különböző részein élő görögöknek, eklézsiáknak adományozott.346 Nagy-

kőrösön a Liechtenstein Mihály, Vári Moyses, Csuliga György tekintélyes vagyo-

nú kereskedők tevékenykedtek a 18. század második felében. A Három Városi 

görögök közül Tomori (Theodorovits) Anasztáz szerzett magának legnagyobb 

tekintélyt, aki a híres nagykőrösi református gimnáziumban tanított. Arany János 

tanártársa volt, míg 1854-ben el nem távozott a városból. Nagy örökséghez ju-

tott, amelyből alapítványt tett, híres mecénás hírében állott. Mint a tudomány 

patrónusát s matematikust, az Akadémia tagjává választották 1860-ban.347  

A zsidóság is kereskedelmi tevékenységet folytatott, s ők is csupán meghatáro-

zott összeg fejében (taxa) maradhattak a városban, szatócskodtak, bőr-, gyapjú-, 

tollkereskedéssel foglalkoztak, de kézműipart is űztek (üveges, nyerges vagy 

sattler, mészáros, cipész, pék) a 18–19. században. A 19. század második felében 

– a görögök hanyatlásával egy időben – vették át a kereskedelem irányítását. Az 

1868. évi emancipáció számukra biztosította a letelepedés, birtokszerzés és vál-

lalkozás teljes szabadságát. Részben ők bonyolították le a nagyszabású zöldség- 

és gyümölcskereskedelmet (Kecskeméti Herz, Schwartz Dávid, Kohn Móric, 

Braun Ignác és mások). Nagykőrösön a Benedek és Neu cég 1870-ben kezdte 

meg működését. Hatalmas méretű zöldség- és gyümölcsexportot bonyolítottak le 

a hazai piacok – elsődlegesen is Budapest – mellett Ausztriába, Cseh- és Morva-

országba, Németországba. A kőrösi meggy kosarakban ízlésesen csomagolva el-

jutott Londonba, sőt Szentpétervárra is.348 

 

 

A HÁROM VÁROS TÁRSADALMA  

A KAPITALIZMUS KORÁBAN 

 

A Három Város szervezetében a 19. század közepétől sarkalatos változások 

mentek végbe. Kecskemét még az 1848-as forradalom előtt folyamodott a szabad 

királyi városi cím elnyeréséért, s amikor Ferenc József uralkodó látogatást tett 

1852-ben és 1857-ben, ismét folyamodtak érte az uralkodónál. Nagykőrös erre a 

dicsőségre nem törekedett, elvetette a feudalizmus kötöttségeinek minden formá-

ját. Tanulságos felidézni Nagykőrös állásfoglalását az 1848. évi áprilisi törvények 

 
345  Petri 1975. 
346  BKML KkV Tan ir. végr. Nro. 22/1787–1. 
347  Törös 1982: 240–244. 
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kapcsán. A mezőváros vezetőtestülete még az államformára is javaslatot tett a 

nemzeti kormánynak, a „polgári rendszert” óhajtva megvalósítani, példaként em-

lítve az „amerikai demokratikus” államformát.349 A szabadságharc bukása után – 

egyelőre – minden maradt a régiben: Kecskemét és Nagykőrös megmaradtak 

szabadalmas mezővárosi jogaikban (Kecskemét használta a „szabad királyi város” 

címet), Cegléd pedig továbbra is földesúri függésbe került vissza, majd az 1853. 

évi úrbéri pátens nyitott utalt a jobbágy állapot felszámolására. 

A városi önigazgatásra és jogszolgáltatásra az osztrák császári udvar önkény-

uralma nehezedett, ismét erőpróbára kényszerült a mezővárosi autonómia. Ez az 

oktatás terén nyilatkozott meg legerőteljesebben. Az osztrák tanügyi rendelet – 

1849-ben bocsátották ki az „Organization Entwurf…”-ot – az oktatás reformálá-

sa ürügyén kívánta a németesítést szolgálni Magyarországon. A rendelet szerint, 

amelyik gimnázium nem képes 12, majd 13 fős tanári kart eltartani önerőből, az 

elveszíti nyilvánossági jogát, azaz nem állíthat ki hivatalos érettségi bizonyít-

ványt.350 A Három Város közül Nagykőrösön érték el, illetve szerezték meg a 

nyilvánosságot, s tehettek hitet a magyar nyelvű oktatás mellett. Erre a mezővá-

ros autonómiája ad magyarázatot. 

Mint utaltunk is rá, az egyházi és világi tanács egy testületet alkotott, s így a 

tekintélyes kőrösi gazdáknak igencsak érdekében állott, hogy az oktatás ne kerül-

jön ki a református egyház fennhatósága alól. Megteremtették a nagy tanári kar 

fenntartásához szükséges anyagi erőket, és sorra meghívták ide tanítani az ország 

kiváló tudósait, pedagógusait. Így történhetett meg, hogy 1850–1867 között szá-

mos tudós ember tanított a nagykőrösi gimnáziumban. Arany János, Salamon Fe-

renc, Szabó Károly, Szász Károly, Szilágyi Sándor (1849-ben Galgóczy Károly is 

a tanítóképzőben), akik az igazgató Szigeti Warga Jánossal együtt, valamennyien a 

Magyar Tudományos Akadémia tagjaivá váltak.351 

Kecskeméten is erőfeszítéseket tettek a nyilvánossági jog megszerzése érde-

kében (pl. hívták oda Arany Jánost tanítani 1854-ben, aki azonban nem vállalko-

zott arra). Ceglédnek nem volt középfokú iskolája (az ellenreformáció áldozata 

lett a 18. század közepén a református iskola). A vagyonos református gazdák – 

mint például a Kapu família – a kőrösi református gimnáziumban taníttatták 

gyermekeiket.352  

Az önkényuralom nehéz kezdeti évei után viszonylagos enyhülés állott be az 

ötvenes években. Cegléd az 1853-as úrbéri rendelet következtében szabadult meg 

földesúri függéséből, Kecskemét az 1857-es Ferenc József-látogatás után kaphat-

 
349  Novák 1982b: 102–103, 1994: 699–714. 
350  Sáfrán 1982: 157–158. 
351  Novák 1982b 
352  NAJMTDA Ádám Gerzson kéziratgyűjteménye. 
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ta meg a „szabad királyi város” címet, amit 1886-ig használt is.353 Az 1870. évi 

törvénykezés közigazgatási rendezése után Kecskemét magasabb szerepköre 

megmaradt: „törvényhatósági”, „megyei jogú” várossá vált, míg a másik két város 

a szabadalmas mezővárosi címet viselte 1872-ig, majd a vármegyei szervezet át-

alakítása után 1929-ig „rendezett törvényhatósági városok” lehettek, ezek után 

megyei jogú városok. 

A közigazgatás átszervezésével szétvált a mezővárosi irányító testület a 19. 

század közepén. 1869-től törvényszékek – élükön bíróval, ügyésszel – vették át 

az igazságszolgáltatás munkáját. A városi tanácsok közigazgatási és hatósági fel-

adatokat láttak el, a „polgármester” irányításával. A tanács teendőit a törvényha-

tósági bizottság, városi képviselő-testület végezte, amely választott tagokból, s 

virilisekből tevődött össze.354 A tanács sokban hasonlított a régi magisztrátushoz 

– legalábbis, ami az érdekviszonyokat illeti –, viszont alapvető különbség abban 

nyilvánul meg, hogy már nem egységesen a vagyonos parasztpolgárság, hanem 

differenciáltabb társadalmi csoportok érdekei, érdekeltségei bukkantak felszínre a 

város irányításában. 

A társadalmi rétegződést alapvetően a tőkés gazdasági viszonyok határozták 

meg. Ez egyaránt jellemzi a birtokviszonyokat és a foglalkozási struktúrát egy-

aránt. 

Kecskeméten és Nagykőrösön a redempció, Cegléden pedig a jobbágyfelsza-

badítás megteremtették a kapitalista agrártermelés szélesebb körű kibontakozását. 

Ezt segítette elő döntő mértékben a közös legelő felosztása, amely a század má-

sodik felében ment végbe.355 A legelő feltörésével teret hódított a tanyás gazdál-

kodás, fokozatosan áthelyeződött a súlypont az árutermelő földművelésre, a ga-

bona mellett a szőlő- és gyümölcstermesztésre, az intenzív gazdálkodásra.  

A 19. század második harmadának birtokviszonyait Cegléd és Nagykőrös vo-

natkozásában lehetséges bemutatni. Cegléden az 1853. évi úrbérrendelet rendezte 

a birtokviszonyokat, amely az 1848-as úrbéri, sőt a 18. század végi állapotokra 

alapozódott. A rendezéskor megállapították:  
 

„Czegléden az 1781ik évben kiadott Kegyes Urbér 4ik punctumának 1ső §sánál fogva Ő 
Felsége által egyenessen meghatározott egy egész Sessiotol – mint közönségessen 
tudva van azért: mert Czegléden egy Sessiohoz az Urbér behozatalakor, tsak 40 hold 
tartozott, az Uraság pedig a’ fentebbi Urbér megállapításakor 53 hold szántó földet 
minden sessiohoz adott – ’s úgy jelenleg Czegléden minden egész Sessio 93 
holdbol356 áll – tartozott a’ földes Jobbágy 6. pftot ’s az 53 hold földekben termesztett 

 
353  Vö. Novák 1982a; BKML KkV Tan. Jkv. 
354  Vö. Fekete 1979. 
355  Novák 1978a: 113–126, 1982a: 173–174; vö. Kocsis 1982. 
356  A hold „kis magyar hold”, 1200 □ öl, a 93 hold jobbágytelki illetmény – 1600 □ öl-lel számolva 

– 69,75, azaz 69 katasztrális hold 1200 □ öl-nek felel meg. 
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Terményekből Kilenczedet, házas Zsellér pedig egy forintot, a’ házatlan Zselellérek 
30 xt. Esztendőnként fizetni, – Minthogy pedig az országban létezett Urbérek szerént 
rendessen a’ Sessionalisták által is csak egy forint füst pénz fizettetett, melly is a’ kár-
pótlási öszveg kiszámításának alapjául vetetett, igy Czegléden az egy forinton felül fi-
zetett öt forint, valamint az 53 hold föld után az Uradalomnak járt kilenczed melly 
2981 4/8 Telek után a’ minden egy sessiora 9 36/72 pozs mérő Kétszeres – 6 24/72 
p.m. Árpát – ’s 3 12/72 p.m. Zabot számítva, öszvesen 2674 ¼. P.m. Kétszerest – 
1782 60/72 p.m. Árpát- 891 36/72 p.m. Zabot pedig mert ezen földek második osz-
tályba vétettek az uradalomtul, minnden egy Sessiora 7 43/72 p.m. kétszeres – 5 9/72 
p.m. Árpát – ’s 2 28/72 p.m. Zabot véve öszvessen 709 28/72 p.m. Kétszerest – 472 
66/72 p.m. Árpát – ’s 236 34/72 p.m. Zabot tesz”  
 

– az úrbéri kárpótlás. Cegléden összesen 2999 „oktály” (nyolcad), vagyis 3747 7/8 

„egész Telek” létezett 1853-ban.357 

A jobbágytelki állomány tagolódása, összetétele a következő képet mutatta:  

 
1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 

313 319 117 141 30 55 15 23 4 8 3 11 
            

% 29,9 30,47 11,27 13,47 2,86 5,25 1,43 2,2 0,76 1,05  
            

13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 Összes      

1 1 1 2 – 2 1047      

 

Cegléd paraszttársadalmának többségét a kisbirtokosok – a fertályosok, az ⅛-
2/8 telkesek, 11,625–23,25 holddal (8,72–17,44 kat. holddal) – alkották 60,37%-os 

részesedéssel. A ⅜–4/8 telkesek – 34,875–46,5 holdas gazdák – aránya 24,74%. 

Az 50 hold alatti birtokosok részesedése összesen 85,11%, a nagyobb birtokoso-

ké 14,89%. Közöttük két gazda rendelkezett 2 2/8 sessióval, ők számítottak a leg-

nagyobb gazdáknak 197,625 holdas birtoknagysággal. 

Cegléd legnagyobb – száz hold feletti – földes gazdái 1853-ban: 

 
18/8 2 1/8 jobbágytelek 197,625 hold Csizmadia János 

   Füle Sándor 
16/8 2 – 186,0 Lovas István 
14/8 1 6/8 162,75 Csizmadia Mihályné 
12/8 1 4/8 104,625 Antal Pál 

   Csuszi József 
   Hoffer Pál 
   Kamasz János 
   Lestánszky István 
   Mészáros István 
   Sági Péter 
   Szokola János 
   Szunyogh Mihály 

 
357  PML Cg Cs. Kir. Köz-Alapítványi Uradalom. A. Tábla. Buda Pest Megye, az 1848-ik évi területi 

állapot. „Pest Zsolt (sic!) Jelenlegi Szolgabírói járás. Czegléd.” 
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11/8 1 3/8 127,875 Pántzél Pál 
   Szunyogh István 

10/8 1 2/8 116,25 Csizmadia Gergelyné 
   Dobos István 
   Dobos Mihály 
   Molnár János 
   Sági Mihályné 
   Tóth Farkas János 

 

Nagykőrösön 1864-ből maradt fenn, a legelőfelosztást megelőző évtizedből. 

Birtoknagyság az egyes határrészeknek megfelelően:358  

 
HATÁRRÉSZ FÖLDBIRTOKTEST (darab, parcella) 

Hold <1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 50-100 100< 
           

Gógány Dűlő 54 124 319 132 30 8 3 4 0 0 
Szénás Telek 6 13 34 17 3 3 0 0 0 0 
Nyárkút Rét 5 30 83 45 4 0 0 0 0 0 
Halastó 8 12 23 6 3 1 1 0 0 0 
Homolytája 25 52 77 47 17 3 8 6 0 0 
Barátszilos 76 97 124 67 24 12 5 0 0 0 
Fekete 89 229 305 156 40 28 14 22 7 1 
Hangács 32 76 124 52 41 15 15 26 8 5 
Esed 17 35 35 20 9 6 1 8 3 0 
Árbóz 18 40 91 54 20 7 2 1 0 0 
Alsó-Fűzes 0 0 3 3 2 0 3 3 1 0 
Felső-Fűzes 0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 
Földvár 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 
Ereklyés 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 
Hantháza 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 
Dűlőn kívül 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 351 785 1355 546 182 81 55 79 28 7 
% 10,12 222,63 39,07 15,74 5,24 2,34 1,58 2,28 0,8 0,2 

 

Nagykőrös határának legjobb talajú, földművelésre legalkalmasabb területe a 

Fekete, Hangács, Esed és Barátszilos. A legtöbb és legnagyobb birtoktestek eze-

ken a határrészeken találhatóak. Az északnyugaton lévő, jobbára homokborította 

Ereklyést kevesen birtokolták, viszont nagy birtoktestek alkulhattak ki. Szükséges 

hangsúlyozni, hogy a birtoktestek száma nem azonos a birtokosok számával – 

mint erre még kitérünk –, egyes határrészen belül és más dűlőkben is egy-egy 

gazda több parcella tulajdonosa lehetett. 

 

Nagykőrös határterülete dűlők és művelésági területek szerint: 
 

MŰVELÉSÁG DŰLŐ KATASZTRÁLIS HOLD □ ÖL 

    
SZÁNTÓ, RÉT Gógány 2895 444 

 Szénás–Telek 428 207 
 Nyárkút Rét 699 696 

 
358  PML Nagy Kőrös Város Határának Telekkönyve 1864. 
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 Halastó 139 101 
 Homolytája 1464 92 
 Barátszilos 2113 887 
 Fekete 5060 159 
 Hangács 3905 862 
 Esed 976 1020 
 Árbóz 1215 1177 
 Ludas 1043 1306 
 Alsó-Fűzes 188 1204 
 Felső-Fűzes 15 1467 
 Földvár 29 748 
 Ereklyés 245 681 
 Hantháza 268 949 
 Dűlőn kívül 10 725 

  20757 1325 
 

LEGELŐ Szurdok-dűlő 885 1444 
 Csikos lapos 189 867 
 Kürtilapos és Csipvár 1149 325 
 Kürtikapos vasúton alól 359 1533 
 Száraz.dűlő 3631 1075 
 Felső-járás és Csemői-dűlő 5405 360 
 Koplaló-dűlő 2096 548 
 Alsó-járás 2671 72 
 Vízállási-dűlő 1007 1552 

  17396 1533 
 

ERDŐ Közös erdő   
 Nagy és Csókás 5063 939 
 Város magán erdei Bubka   
 Pálfája 97 38 
 Bántős 42 137 
 Közlegelőben ültetett   
 Nyárosok 2314 418 

  7516 1532 
    
BELTELEK  844 1355 
 Kaszárnyához szénaraktár 1 651 
 Minta-kert 12 1448 

  859 254 
    
TEMETŐK Református temető 47 877 
 Katolikus temető 2 1044 
 Katolikus temető (Bokros) 1 – 

  51 324 
    
MŰVELÉSEN KÍVÜL Vízvezető árok 8 1363 
 Vasút 75 304 
 Utak 474 827 
 Hasznavehetetlen 50 93 

  608 987 

 

Nagykőrös egész határterülete 1864-ben 51 248 kat. hold és 991 □ öl. 
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Nagykőrös földműves társadalmának rétegződését az egyes határrészek figye-

lembe vételével vizsgáljuk. Utalva Ceglédre, ahol a legkisebb jobbágybirtok ⅛ te-

lek volt, ami megfelelt 11,625 kisholdnak, 8,72 kat. holdnak. Az ⅛ sessió körüli 

birtok Nagykőrösön az agrártársadalom 39,07%-át tette ki, Cegléd 29,9%-ával 

szemben. Ha számításba vesszük Nagykőrösön az 1-5 kat. hold közötti birtokka-

tegóriát, akkor a kis- és törpegazdaságok aránya magasabb lehet Ceglédhez vi-

szonyítva (23,75%), jóllehet ott ez a birtokkategória az úrbéri telek viszonylatá-

ban nem mutatható ki, csupán csak ha a házas zsellérek birtokviszonyai válnak 

ismeretessé. A 10 kat. hold feletti (1/8 jobbágyteleknél valamivel nagyobb) birto-

kosokat vesszük vizsgálat alá Nagykőrösön.359 

 

 

 

Gógányban legtöbb földet egytagban M. Szűcs János birtokolt. A kisnemes gazda 

Gubody Sándor feleségével együtt összesen 84 kh földdel rendelkezett. Az 

ugyancsak kisnemes Kiszeli Józsefné három tagban 28 holdat birtokolt. Több 

 
359  Kecskemét korabeli kataszteri felméréseit, összeírásait hiányuk miatt nem tudjuk az összeha-

sonlításba venni. 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
GÓGÁNY-DŰLŐ      

 M. Szűcs Márton 36301 41895 48 1396 
 Gubody Sándor 60789 4171 40 960 
 Kalocsa Lajos 29527 33831 39 959 
 Gubody Sándor 23933 16111 25 44 
 Zsoldos Mihály 8318 19914 20 1017 
 Zsoldos Mihály 8318 24699 20 1017 
 Ref. Egyház 19152 12278 19 1030 
 Pap Mihály Gulyás 11401 16568 17 767 
 Gubody Sándorné 17331 8536 16 267 
 Dobozi Dániel 2931 16727 15 658 
 Szecsei József 3276 21065 15 341 
 Keszeli Józsefné 8423 15553 14 1576 
 Técsi Sándor 18660 5192 14 1452 
 Boros Ferenc 20489 1778 13 1467 
 B. Tóth János 20489 3895 11 183 
 Cziriák Sándor 12033 6135 11 568 
 Fehér József deák 8362 10211 11 973 
 Keszeli Józsefné 7874 9990 11 264 
 Mocsy György 14047 4064 11 511 
 Szalay József 10467 2000 7 1267 
 Beretvás Pálné 6259 3865 6 524 
 Deső Ferenc – 6806 4 406 
 Hoffer András 1048 6697 4 297 
 Hoffer József 1352 7408 4 1008 
 Gubody Sándor 3847 1015 3 62 
 Keszeli Józsefné 549 5563 3 1312 
 Dabasi     
 Halász Jánosné 928 2370 2 98 
 Hoffer András 2585 4487 2 1287 
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kisnemes birtokos család ebben a dűlőben csupán kisebb földparcellát mondha-

tott magáénak, mint Beretvás Pálné, Dabasi Halász Jánosné, Deső Ferenc, Hof-

fer András és József, a neves geometra család tagja, Mocsy György, s a 48-as 

„csonka honvéd” Szalay József. 

 
HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
SZÉNÁS TELEK      

 Gál József és neje     
 Kósa 31391 – 19 991 
 Vágó András és neje 29838 1392 19 830 
 Farkas Gyénes István 16835 8709 15 1544 
 Özv.Mocsy Györgyné     
 és gyermekei 22150 2970 15 1120 
 Szépe János 11056 9690 12 1546 
 Nagy István Gulyás 16271 1944 11 615 
NYÁRKÚT RÉT      

 Deső Ferenc 11542 – 7 342 
HOMOLYTÁJA      

 Beretvás Ferenc 112324 18495 81 1219 
 Sigray Márton 33033 48476 50 1509 
 Szűcs Ferenc Dabizs 52112 12262 40 374 
 Gellei Károlyné 49332 7567 35 899 
 Dabasi Halász     
 Ferencné 43209 12871 35 80 
 Esser Károly 30360 15557 28 1117 
 Dúzs György 31130 11419 26 949 
 Györffy Sándor 42017 437 26 854 
 Istenes Szabó József 38475 792 24 867 
 Kovács Sándorné 25125 14042 4 767 
 Tóth István Zsigó 39430 – 24 1030 
 Bende József 28813 8861 23 1404 
 Hegedűs Ferenc örök. 37000 – 23 200 
 Kovács János 17817 18504 22 1121 
 Mészáros Gerzsonné     
 Sebestyén Zsuzsanna 32175 – 20 175 
 Inárcsi Farkas     
 István örököse 30863 – 19 463 
 Mogyorósi Sándor 30671 – 19 271 
 Nyáregyházi Nyári     
 Jánosné 30012 – 18 1212 
 Fitos István 15837 5825 13 862 
 Gubody Sándor 15103 – 9 703 
 Beretvás Pál örök. 14333 – 8 1553 
 Deső Ferenc 13038 – 8 238 
 Esser Károly 11419 – 7 219 
 Gubody Sándor 10560 – 6 960 
 Gubody Sándor 6242 – 3 1442 
 Szépe János 6175 – 3 1375 
 Beretvás Pál örök. 4083 – 2 893 
 Esser Károly 3026 – 1 1426 

 

Homolytája viszonylag homokos földterület, ahol a kisnemes közbirtokos, 

Beretvás Ferenc rendelkezett a legnagyobb földbirtokkal. A 48-as nemzetőr, 
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Nagykőrös neves patikusa (Arany János rendszerint nála vásárolta a gubacstintát 

– Esser Károly több darabban 37 kh földdel rendelkezett (a legkisebb tag a ta-

nyaföld). Deső Ferenc itt 8 kh-val, Beretvás Pál örökösei 10 kat. hold körüli bir-

tokkal rendelkeztek, amely két darabból állt.  

 
HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
BARÁTSZILOS      

 Sigray Márton és     
 Gellén örökösök 85772 57735 89 1107 
 Beretvás Albert 77686 41140 74 426 
 Ács József 95075 5775 63 50 
 Joó Sándor 52521 2675 34 796 
 Somodi János 29667 18109 29 1376 
 Joó Mária 45564 – 28 764 
 Gál Ambrusné     
 Vaiko Borbála 28809 15816 27 1425 
 Dúzs József 27660 13281 25 941 
 K. Faragó József 37091 2112 24 803 
 Karai József 23549 14227 23 967 
 Tanárky Gedeon 22056 15300 23 556 
 Inárcsi Farkas     
 István örököse 32264 3245 22 309 
 Joó Sándor 35183 – 21 1583 
 Beretvás Ferenc 28929 – 18 129 
 Harnócz Pál 29477 – 18 677 
 Joó Károly 29653 – 18 853 
 Joó Károly 29653 – 18 853 
 Kaszap Antalné örök. 25585 2318 18 103 
 If. Cs. Kis Józsefné 14067 14343 17 1220 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Mihály 26925 550 17 275 
 Özv. Csutorás     
 Andrásné 14676 11395 16 421 
 Harnócz József 26419 – 16 419 
 Sigray örökösök 13803 12869 16 1072 
 Inárcsi Farkas     
 György 19004 3643 14 1247 
 Magyar Sándor 14615 8685 14 900 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Bálint 16719 7247 14 1566 
 Geréb Mihály 14531 5504 12 835 
 Inárcsi Farkas     
 György 17043 1292 11 735 
 Vaiko Mihály 18819 – 11 1219 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Mihály 12096 961 8 257 
 Sigray Márton 9624 2990 7 1414 
 Geréb Mihály 8620 – 5 620 
 Beretvás Pál 5601 – 3 801 
 Beretvás Albert 2236 – 1 636 
 Dabasi Halász     
 Ádám 1886 – 1 286 
 Dabasi Halász     
 József 1701 – 1 101 
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 Dabasi Halász     
 Márton 1210 – – 1210 
 Beretvás Pál 76 – – 76 

 

A viszonylag termékeny határrészen a Sigray nemesi família rendelkezett a 

legtöbb földdel. A jelesebb kőrösi nemes családok is, mint Beretvás Albert, Be-

retvás Pál, Inárcsi Farkas György, Geréb Mihály, valamint Joó Károly több da-

rabból álló földbirtokkal rendelkeztek. A 48-as országgyűlési képviselő, köztiszte-

letben álló Tanárky Gedeon a középbirtokosok kategórájához tartozott. 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
FEKETE-DŰLŐ      

 Mocsy László 156508 24970 113 698 
 Hajós Györgyné 118085 18188 95 1318 
 Szeles Pál és Kálmán 88125 41307 80 1432 
 Zouffalné Vaiko     
 Terézia 78980 16418 59 998 
 Gubody Sándor 84569 2555 54 724 
 Beretvás Pálné 75353 7395 51 1148 
 Pap Imre 71640 6165 48 1005 
 Vaiko Pál 70531 – 44 131 
 Mészáros     
 Zsigmondné 65401 2130 42 331 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Bálint 51104 14959 41 463 
 Técsi István 47686 13483 38 369 
 Patay Sámuel 58925 1452 37 1177 
 Vaiko Kálmán 55679 3712 37 191 
 Dabasi Halász     
 Zsigmondné 56643 – 35 643 
 Somodi András és     
 Neje 29201 27135 35 336 
 Bárány András 55142 – 34 742 
 Ör. Zombori Ferenc 41242 13800 34 642 
 Kalocsa Balázs 52917 – 33 117 
 Kalocsa Sándorné 46131 3828 31 359 
 Inárcsi Farkas     
 Amália 48719 – 30 719 
 Patay Sámuel 33338 15100 30 438 
 Csete József 32863 13269 28 1332 
 Patay Sámuelné 39771 5382 28 353 
 Keszely Józsefné 39970 35517 27 317 
 Vásárhelyi     
 Faragó Pál 39651 5086 27 1537 
 Pap Gáborné 41142 2040 26 1582 
 Sánta Lajos 27821 13240 25 1061 
 Ádám Pál 39516 – 24 1116 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Zsigmond 19179 19343 24 126 
 Szarka Mihály 34220 4689 24 509 
 Ádám Pál 32574 5816 23 1590 
 Deső Ferencné 36145 2090 23 1435 
 Inárcsi Farkas     
 Terézia 33204 4026 23 430 
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 Beretvás Mihály 35237 1539 22 1576 
 Mészáros István     
 Gulyás 31074 3745 21 1219 
 Patay Sámuel 24874 9548 21 822 
 Vaiko Judit 31261 3796 21 1557 
 Gubody Sándor 32183 1330 20 1513 
 Oskoda Szűcs     
 Sándorné 27408 4697 20 105 
 Zombori Sándorné 26412 5700 20 112 
 Fruttus Pál 29601 – 18 801 
 Kovács János Mozgó 29314 – 18 514 
 Oláh Lajos és testv. 27012 2800 18 1012 
 Pap István Keszeli 19469 10310 18 979 
 Beretvás Lajos 26330 2145 17 1275 
 Beretvás Pál örök. 27954 – 17 754 
 Gubody Sándor 27689 – 17 489 
 Lepsényi István 27518 – 17 398 
 Szívós Mózes 28624 – 17 1424 
 Beretvás Albertné 26246 – 16 646 
 Inárcsi Farkas     
 László 24736 2233 16 1363 
 Kaszap Antal Nagy 23067 3143 16 610 
 Sütő Jánosné 26506 – 16 906 
 V. Faragó Sándor     
 és neje 22717 4024 16 1138 
 Csendes Sándor 20738 4388 15 1128 
 Farkas Balázs 23984 384 15 368 
 Gál János Habos 25551 – 15 1551 
 Nyáregyház     
 Nyáry Miklós 14483 9306 14 1389 
 Sütő János örök. 23341 – 14 931 
 Vaiko Istvánné 23094 – 14 504 
 Vaiko Antal 14836 6273 13 309 
 Vaiko Józsefné 16122 4110 12 1032 
 Keszely Józsefné 16033 – 10 33 
 Vaiko Mihály 16702 – 10 702 
 Vaiko Judit 14731 – 9 331 
 Ádám Pál 1164 13131 8 1495 
 Beretvás Pálné 13673 – 8 873 
 Dabasi Halász     
 István 8440 – 5 440 
 Vaiko Józsefné 8064 – 5 64 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Jánosné 6816 – 4 416 
 Vaiko Kálmán 7927 – 4 1527 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Jánosné 591 2095 1 1086 
 Ádám Pál 57 – – 57 

 
1909 kh 1291 □ öl 37,73 % 
5060 kh   159 □ öl 

 

A Fekete határrész a legjobb minőségű földterület Nagykőrösön (megközelíti a 

40 aranykorona értéket). A földbirtoktestek 37,73%-a haladja meg a 10 kat. hold 

feletti nagyságot. Az igen kicsi birtoktest (pl. Ádám Pál, Nyáregyházi Nyáry Já-

nosné) rendszerint tanyaföldet jelent. 
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HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
HANGÁCS      

 Ugró Pálné 163640 12565 140 205 
 Rózenzveigné     
 Beretvás Inocz. 211672 2730 134 2 
 Sárÿ Károlyné 169330 26977 122 207 
 Ugró Pálné 174966 12603 117 1369 
 Pap Ferenc 168459 991 104 1450 
 Dabasi Halász     
 Józsefné 133386 9085 89 571 
 Kalocsa Sándorné 87360 51365 71 125 
 Dabasi     
 Halász Gedeon 105850 4080 68 1130 
 Vaiko János 77865 26524 65 359 
 Faragó József 82151 15124 60 1375 
 Búz András 806 2232 51 1271 
 Dajka István     
 és neje 62376 20509 51 1285 
 Inokai Tóth Sándor 77815 2076 50 491 
 Kovács János Mozgó 75754 4243 49 1597 
 Huszár Sándor 62626 11070 46 96 
 Faragó Pál 67017 – 41 1417 
 Kalocsa Lajosné 63864 3287 41 1551 
 Patonai János 40983 24117 40 1100 
 Patonai Pál     
 és neje 55233 4065 37 98 
 Harnóczné     
 Szépe Judit 56180 3130 37 110 
 Gábor József 40068 11464 32 336 
 If. Pesti István     
 és neje 46613 6185 32 1598 
 Zombori István     
 és neje 46768 3734 31 902 
 Vajda Ferenc 24377 25262 31 39 
 Dabasi     
 Halász Zsigmondné 4494522 – 30 1522 
 Fitos Ambrus 49194 – 30 1194 
 Dabasi     
 Halász Józsefné 42593 3598 29 151 
 Várkonyi Mihályné 47870 – 29 1470 
 Cziriák Ferencné 44513 – 27 1313 
 Dajka Ferenc 39670 2891 26 961 
 Écsi János 37577 4743 26 720 
 Kiss József bőgős 28221 4176 26 397 
 Nagy Gáspár 35790 7288 26 1478 
 Patonai Józse 36416 3234 25 650 
 Beretvás Albert     
 és neje 44235 – 24 1035 
 Gulácsi István     
 és neje 31702 12565 23 1265 
 Vajda László 36131 1855 23 1186 
 Fodor Istvánné Ádám     
 Zsuzsanna és Julianna 35568 – 22 368 
 Pesti Pálné örök. 35354 – 22 154 
 Szalay György 32123 1897 21 430 
 Dabasi     
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 Halász István 32490 – 20 490 
 Koroknyai József     
 és neje 32304 – 20 304 
 Sólyom Pál 33463 – 20 1463 
 If. Szabó Sándor 32689 – 20 689 
 Hoffer Istvánné örök. 30454 – 19 54 
 Dora Tóth Ferenc 25100 5258 18 1558 
 Ács József 28243 510 17 1453 
 Kiss József bőgős     
 és neje 27912 – 17 712 
 Beretvás Pálné 26425 – 16 825 
 Boros István és     
 és neje 25881 80 16 1081 
 Beretvás György     
 örökösök 25296 – 15 1296 
 Hajósné     
 Beretvás Terézia 25443 – 15 1443 
 Szépe Pál örök. 24278 – 15 278 
 Harnócz István örök. 18425 6712 15 1137 
 Kocsis István 19182 4128 14 910 
 Szépe László 23815 – 14 415 
 Hoffer Sándor és     
 neje 16245 – 10 245 
 Károlyi Sámuel 17588 – 10 1588 
 Ádám Pál 8558 1100 6 58 
 Ádám Pál 10416 – 8 816 
 Ádám Mihály 4414 – 2 1214 
 Ádám Mihály 2870 – 1 1270 

2268 kh 1077 □ öl  58,08 % 
3905 kh   862 □ öl 

 

A szintén jó talajminőségű határrészen nagy birtoktestek képződtek. Ugró 

Pálné kétszáz kataszteri holdat meghaladó földterület birtokosa volt. A nagykő-

rösi kisnemes famíliák (Beretvás, Kalocsa, Dabasi Halász, Ács, Hoffer, Ádám) je-

lentős részt mondhattak magukénak, de a Dora Tóth, Harnócz, Szépe, Vajda csa-

ládok is a legvagyonosabb gazdák közé tartoztak. Érdekességként említhető meg, 

hogy Arany János szalontai földije, a jeles orvos, Károlyi Sámuel tíz hold körüli 

birtok tulajdonosa volt. 

 
HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
ESED-DŰLŐ      

 Patay Pál örök. 51815 37534 65 583 
 Gál Mihály 74137 21630 59 1367 
 Mészáros     
 Zsigmondné 85257 10225 59 1082 
 Patay Pál 79826 – 49 1426 
 Fitos Ambrus 26014 35407 38 621 
 Dabasi     
 Halász Józsefné 38801 18973 36 174 
 Csönkös József 39621 11569 31 1590 
 Szeles János 42589 7992 31 981 
 Geréb Andrásné     
 Nagy Erzsébet 336315 18208 26 232 
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 Hegedűs Zsuzsanna     
 és Judit 35212 5643 25 855 
 Pesti Pál 15200 25386 25 586 
 Zombori Pál 21596 10226 19 1416 
 Karika Pál 4273 24687 18 160 
 Szeles János 23123 5557 17 1480 
 Zombori László 13896 14241 17 937 
 Tóth Antal     
 Kecskeméti 22533 4666 16 1599 
 Szabó Farkas János 12577 12715 15 1292 
 Kalocsa Lászlóné 18207 1131 12 138 

 
559 kh    519 □ öl 57,27 % 
976 kh  1020 □ öl 

 

Az Esed határrészen nem alakultak ki nagyobb birtoktestek. Itt is meghatározó 

birtokosok voltak a kisnemes gazdák (Dabasi Halász, Fitos, Kalocsa). A nagykőrösi 

református főiskola gazdasági tanára, Karika Pál is középbirtokra tett szert. 

 
HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
ÁRBÓZ      

 Patai Pál örök. 79826 – 49 1426 
 Lengyel Ádám örök.     
 és Lengyel Sándor 27146 4101 19 847 
 Nemtsik Mihály 22253 7805 18 1258 
 Barta András 22699 6231 18 130 
 Szépe László 21132 3277 15 429 
 Búz András 17062 7298 15 360 
 Kaszai István 18977 5042 15 19 
 Pesti Ambrus – 23582 14 1182 
 Zabodal Pál 19472 3952 14 1024 
 Ref. Egyház 10598 10513 13 311 
 Fitos Ambrus – 20974 13 174 
 Ref. Egyház – 13932 8 1132 
 Pesti Ambrus 3441 6340 6 181 
 Zabodal Pál 5371 2953 5 324 

 
  127 kh    797 □ öl 10,45 % 
1215 kh 1177 □ öl 

 

Az árbózi gyepes, homokos határon sem alakult ki nagyobb földbirtok. A Pa-

tay örökösök itt is birtokoltak földet, akárcsak Szépe László, Pesti Ambrus. 

Zabodal Pál két parcellából álló 20 kat. holdas birtokkal rendelkezett. 

 
HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
LUDAS-DŰLŐ      

 Szabó József Kustár 37772 4218 26 390 
 Faragó Pál 13605 25604 24 809 
 Szente János és neje 27562 9323 23 85 
 Zombori László 20972 1028 20 – 
 Korsós András 6083 19434 15 1517 
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 Makai József 11311 11003 13 1514 
 Ugró Pálné és     
 gyermekei – 20226 12 1026 
 Kustár Julianna     
 Bacsóné – 19705 12 505 
 Szépe László 16289 – 10 289 
 Ref. Egyház – 15206 9 860 
 Nyáregyházi Nyáry     
 Mihály 6173 5794 7 767 
 Dabasi Halász     
 Gedeon – 11879 7 679 
 Zabodal Pál 7217 2885 6 502 
 Ugro Pálné – 9298 5 1298 
 Pantó Gergely 673 8535 5 1208 
 Beretvás Pálné 6374 2263 5 637 
 Pantó Gergely 2687 5549 5 236 
 Mocsy László 6992 – 4 592 
 Vaiko Terézia 4568 1981 4 149 
 Ács Ferenc – 6173 3 1373 
 Faragó Pál és neje 721 4545 3 466 
 Ref. Egyház 2536 2550 3 86 
 Pantó Gergely 3165 1424 2 1389 
 Pantó Gergely és neje 2755 1325 2 880 
 Beretvás Pál – 3874 2 674 

 
  238 kh   331 □ öl 22,8 % 
1043 kh 1306 □ öl 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
ALSÓ-FŰZES      

 Ref. Egyház 81819 13438 59 857 
 Jalsoviczky Mihály 16976 20803 23 979 
 Szalai Pál – 36275 22 1075 
 Szabó Albert 29540 1083 19 223 

 
124 kh  1534 □ öl 74,12 % 
188 kh  1204 □  öl 
 

A Törteli út melletti, a városi aklok alatti határrészen négy birtokos tulajdoná-

ban volt a 10 kat. holdon felüli földek közel 75%-a. 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
FELSŐ-FŰZES      

 Vaiko Mihály 10000 15467 15 1467 
 

Az északnyugati határterület nagyobb részét egy tulajdonos birtokolta, 5 kh 

alatti birtokos 11, 10 alatti három volt. 
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HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
FÖLDVÁR-DŰLŐ    29 748 

 

E határrészen 6 törpebirtokosnak volt 2 kat. hold alatti, négynek 5, egynek 

pedig 10 holdat meghaladó földje. 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
EREKLYÉS      

 Vaiko Kálmán 191420 – 119 1020 
 Gál József és neje 64041 16657 50 698 
 Nagy Ádám és neje 26288 13878 25 166 
 Nagy István és neje 29767 10660 25 427 
 Molnár János és neje 39970 – 24 1570 

 

A város északkeleti határát, összesen 245 kat. hold 681 □ öl területet öt nagy- 

és középgazda birtokolta. 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
HANTHÁZA      

 Inárcsi Farkas     
 György 126272 – 78 1472 
 Nagy Pál 100429 25543 78 1172 
 Faragó Bálint és neje 29288 11731 50 1019 
 Dezső Ferenc és neje 42562 8798 32 160 
 If. Szentpéteri Sándor 45126 – 28 326 

 

Nagykőrös nyugati 268 kat. hold 949 □ öl nagyságú határrésze öt gazda tulaj-

donát képezte. 

Tekintettel arra, hogy egyes gazdák több határrészen is rendelkeztek földbir-

tokkal, jelentős számban vannak közöttük az 50 kat. holdat meghaladó nagybir-

tokosok, akik többségükben a kisnemesi famíliák közé tartoznak. 
 

HATÁRRÉSZ BIRTOKOS SZÁNTÓ KASZÁLÓ ÖSSZES  

  □ öl □ öl kh. □ öl 
GÓGÁNY      

 Beretvás Pálné 6259 3865 6 524 
 Deső Ferenc – 6806 4 406 
 Gubody Sándor 60789 4171 40 960 
 Gubody Sándor 3847 1015 3 62 
 Gubody Sándor 23933 16111 25 44 
 Gubody Sándorné 17331 8536 16 267 
 Keszeli Józsefné 8423 15553 14 1576 
 Keszeli Józsefné 7874 9990 11 264 
 Mocsy György360 14047 4064 11 511 

 
360  Mocsy György kisnemes birtokos és  neves geometra, térképész (a Szász Károly és az Arany Já-

nos utca közötti portán álló lakóházukat államosították, ma állami nevelőintézet, befogadó-
állomás található benne. 
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NYÁRKÚT RÉT      

 Deső Ferenc 11542 – 7 342 
HOMOLYTÁJA      

 Beretvás Ferenc 112324 18495 81 1219 
 Beretvás Pál örök. 4083 – 2 893 
 Beretvás Pál örök. 14333 – 8 1553 
 Dabasi Halász     
 Ferencné 43209 12871 35 80 
 Deső Ferenc 13038 – 8 238 
 Esser Károly361 3026 – 1 1426 
 Esser Károly 11419 – 7 219 
 Esser Károly 30360 15557 28 1117 
 Gubody Sándor 15103 – 9 703 
 Gubody Sándor 6242 – 3 1442 
 Gubody Sándor 10560 – 6 960 
 Sigray Márton 33033 48476 50 1509 
 Szépe János 6175 – 3 1375 
BARÁTSZILOS      

 Beretvás Albert 2236 – 1 636 
 Beretvás Albert 77686 41140 74 426 
 Beretvás Ferenc 28929 – 18 129 
 Beretvás Pál 5601 – 3 801 
 Beretvás Pál 76 – – 76 
 Geréb Mihály 8620 – 5 620 
 Geréb Mihály 14531 5504 12 835 
 Inárcsi Farkas     
 György 19004 3643 14 1247 
 Inárcsi Farkas     
 György 17043 1292 11 735 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Mihály 12096 961 8 257 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Mihály 26925 550 17 275 
 Sigray Márton és     
 Gellén örökösök 85772 57735 89 1107 
 Sigray Márton 9624 2990 7 1414 
 Vaiko Mihály 18819 – 11 1219 
FEKETE-DŰLŐ      

 Beretvás Albertné 26246 – 16 646 
 Beretvás Mihály 35237 1539 22 1576 
 Beretvás Pál örök. 27954 – 17 754 
 Beretvás Pálné 13673 – 8 873 
 Beretvás Pálné 75353 7395 51 1148 
 Deső Ferencné 36145 2090 23 1435 
 Gubody Sándor362 84569 2555 54 724 

 
361  Esser Károly patikus, 48-as nemzetőrparancsnok. Patikája a központban, a Postapalotával el-

lenben, a mai Arany Patikával szemben állt, a mai téren. Az 1890-es években bontották le. 
Arany János rendszeresen vásárolt nála gyógyszert és gubacstintát. Novák 1989, 2009. 

362  Gubody Sándor (1798–1885). Jogász, földmérnök. Kossuth megbízásából a népfölkelés élére 
állt, a kőrösi nemzetőröket ő vezette a horvátok ellen 1848. október eelején, akiket Ozoránál fu-
tamítottak meg (az Arany János Múzeum őrzi távcsövét, s a bosnyákoktól zsákmányolt patron-
tartót). Az 1865-ben, 1868-ban, 1875-ben összehívott országgyűlésen ellenzéki programmal 
képviselte Nagykőrös városát. 1875-ben a képviselőház korelnöke tisztét is betöltötte. 1867–
1868-ban Nagykőrös város polgármesterének választották meg. Ádám 1904: 95–98; Novák 
2008. 
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 Gubody Sándor 32183 1330 20 1513 
 Gubody Sándor 27689 – 17 489 
 Inárcsi Farkas     
 László 24736 2233 16 1363 
 Keszely Józsefné 16033 – 10 33 
 Keszely Józsefné 39970 35517 27 317 
 Patay Sámuel 24874 9548 21 822 
 Nyáregyházi     
 Nyáry Miklós 14483 9306 14 1389 
 Patay Sámuel 58925 1452 37 1177 
 Patay Sámuel 33338 15100 30 438 
 Patay Sámuelné 39771 5382 28 353 
 Vaiko Kálmán 55679 3712 37 191 
 Vaiko Kálmán 7927 – 4 1527 
HANGÁCS      

 Beretvás Albert     
 és neje 44235 – 24 1035 
 Beretvás György     
 örökösök 25296 – 15 1296 
 Beretvás Pálné 26425 – 16 825 
 Dabasi     
 Halász Gedeon 105850 4080 68 1130 
 Dabasi     
 Halász Zsigmondné 4494522 – 30 1522 
 Hajósné     
 Beretvás Terézia 25443 – 15 1443 
 Kalocsa Lajosné 63864 3287 41 1551 
 Pap Ferenc 168459 991 104 1450 
 Rózenzveigné     
 Beretvás Inocz. 211672 2730 134 2 
 Sárÿ Károlyné 169330 26977 122 207 
 Szépe László 23815 – 14 415 
 Ugró Pálné 174966 12603 117 1369 
 Ugró Pálné 163640 12565 140 205 
 Vajda Ferenc 24377 25262 31 39 
ESED-DŰLŐ      

 Dabasi     
 Halász Józsefné 38801 18973 36 174 
 Patay Pál örök. 51815 37534 65 583 
 Patay Pál 79826 – 49 1426 
 Kalocsa Lászlóné 18207 1131 12 138 
ÁRBÓZ      

 Patai Pál örök 79826 – 49 1426 
 Szépe László 21132 3277 15 429 
LUDAS-DŰLŐ      

 Beretvás Pál – 3874 2 674 
 Beretvás Pálné 6374 2263 5 637 
 Dabasi Halász     
 Gedeon – 11879 7 679 
 Mocsy László 6992 – 4 592 
 Nyáregyházi Nyáry     
 Mihály 6173 5794 7 767 
 Szépe László 16289 – 10 289 
 Ugró Pálné és     
 gyermekei – 20226 12 1026 
 Ugro Pálné – 9298 5 1298 
EREKLYÉS      

 Vaiko Kálmán 191420 – 119 1020 
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HANTHÁZA      

 Dezső Ferenc és neje 42562 8798 32 160 
 Inárcsi Farkas     
 György 126272 – 78 1472 

 

Legnagyobb birtokkal, 277 kat. holddal özv. Ugró Pálné „Kapitányné”363 és 

gyermekei rendelkeztek, amely négy tagból állt. Gubody Sándor364 6 darabból álló 

birtoka 191 kat. hold volt Nagykőrösön, de Abonyban is jelentős birtokkal rendel-

kezett.365 Patay Pál és felesége 165 kat. holdat birtokolt három tagban, Patay Sámu-

el szintén három tagban 89 kat. holdat, Vaiko Kálmán három tagban 161 kat. hol-

dat, Sigray Márton a Gellén-résszel együtt három részben 138 kat. holdat. Beretvás 

Pál, neje és örököseinek együtt 12 tagból álló birtoka 124 kat. hold volt, Beretvás 

Alberté három tagban 116 kat. hold. Dabasi Halász Gedeon két darab földje 76 

kat. hold volt, Dezső Ferenc és neje 5 birtoktestje 75 kat. holdra terjedt ki.  

A 19. század utolsó harmada jelentős változásokat hozott. A legeltető állatte-

nyésztés korlátok közé szorítása, a szántóföldi gazdálkodás keretei nemcsak a 

gazdálkodás jellegében idéztek elő változást, de fokozottabb mértékben siettették 

a társadalmi differenciálódást is. A 19. század végi statisztikák már híven tükrözik 

a társadalom tagoltságát, a birtokviszonyok vonatkozásában. A legnagyobb kü-

lönbségek Cegléden mutatkoznak 1895-ben: a birtokosok 0,9%-a rendelkezett a 

100 katasztrális hold feletti nagyságú földterület 26,3%-ával. Az egykori jobbágy 

családok közül csupán Füle Miklós birtokában volt 565 kat. hold, de ez a birtok-

nagyság is csak a Vallásalapítványi Uradalomtól haszonbérelt föld révén alakulha-

tott ki. A Bezzeg, Csizmadia, Csurgai és Dobos családok 100–200 kat. hold kö-

zötti földbirtok tulajdonosai voltak, s csupán egyikőjük érte el az egykori két job-

bágyteleknek megfelelő (191 kat. h) földterületnagyságot.366 Nagykőrösön a száz 

holdon felüliek 2,5%-ot értek el, s az összes földterület 31,4%-a jutott nekik. 

Ezerholdas birtok itt nem volt. A régi közbirtokosok közül a Beretvások, Fáy 

Halászok, Halászok 500–700 kat. hold föld tulajdonában voltak, míg a kisnemes 

Vajkó György, Nyáry László, Ádám László alig birtokolt 100 kat. hold földterüle-

tet. A többséget itt is a kis- és középparasztság alkotta.367 Kecskeméten az össz-

 
363  Ugró Pál valószínűleg a katonai méntelep parancsnoka lehetett, ifj. Ugró Pál ebben az időszak-

ban a város segédadószedő hivatalnoki tisztét töltötte be. A század végén nincsen nyomuk a vá-
ros elöljárói között. Lásd Galgóczy 1896. 

364  Gubody Sándor jeles közbirtokos gazda, aki az 1848/49-es szadságharcban nemezetőrparancsnok 
volt, Ozoránál is harcolt a horvátok ellen (távcsövét és egy, a bosnyákoktól zsákmányolt patrontar-
tó táskát az Arany János Múzeum őrzi). Később országgyűlési képviselő is. Novák 2008. 

365  „Gubodi Sándor N Kőrösi lakosnak az Abonyi határban 168 hold földje 1200 □ ölével a világo-
si csárda szomszédságában eladó a’ venni szándékozok a’ vétel ár felől értekezhetnek itt hely-
ben Bakos Gedeon Úrnál” – adja hírül Cegléd város tanácsa 1856. április 6-án. PML CgV Hir-
detések Jkv. 1854/58. 1856. ápr. 6. 16. sz. 

366  A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája II. 1897: 246–249. 
367  I. m. 256–259. 
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birtokosság 4,3%-a rendelkezett a földterület 35,7%-ával. Legnagyobb birtoka 

Szentkirályi Kálmánnak volt (3400 kat. h.), de Kovács Mihály, Szabó Sándor, 

Szappanos Elek, Gáll Dezső, valamint a Helvetia közbirtokosság rendelkezett 

1000 kat. holdnál nagyobb földterülettel.368 

A két világháború közötti társadalmi differenciálódást jól reprezentálja az 

1935. évi birtokstatisztika.369  
 

BIRTOK (kh) 1 1–5 1–5 5–20 20–100 100–500 500 
 % % % % % % % 

KECSKEMÉT 
Gazdaságok: 
Összterület: 

 
13,0 
0,3 

 
8,0 
0,2 

 
36,3 
6,7 

 
26,1 
18,6 

 
15,1 
42,0 

 
1,0 
12,2 

 
0,5 
19,2 

NAGYKŐRÖS 
Gazdaságok: 
Összterület: 

 
15,9 
0,4 

 
11,5 
04 

 
32,3 
6,3 

 
24,9 
19,7 

 
13,7 
42,0 

 
1,2 
19,2 

 
0,4 
10,4 

CEGLÉD 
Gazdaságok: 
Összterület: 

 
29,0 
1,4 

 
6,0 
0,5 

 
34,0 
12,7 

 
19,0 
20,9 

 
1,3 
41,5 

 
0,3 
9,5 

 
10,4 
5,2 

 

A Három Város társadalmának döntő többségét alkották a nincstelenek, illet-

ve a kis- (1–20 kat. h.) birtokok. A nagybirtok vonatkozásában mutatkoznak na-

gyobb különbségek: Kecskeméten összpontosul néhány birtokos kezén a legtöbb 

föld. Szükséges azonban hangsúlyoznunk, hogy e város rendelkezett a legna-

gyobb területű pusztákkal, amelyek részben városi, részben pedig egyházi tulaj-

donban voltak (pl. a város 43 060 kat. h. tulajdonosa volt, míg az egri káptalan 

birtokához több mint 2000 hold tartozott Matkó-pusztán).  

A mezőgazdasági foglalkoztatottság a 20. század végéig döntő tényező volt a 

Három Városban. Főképpen Nagykőrösön, ahol például 1910-ben a népesség 

70%-a dolgozott a mezőgazdaságban, de még 1941-ben is 65%. Kecskeméten 

60%-os volt a részesedési arány 1920-ban, 1941-re viszont 56%-ra csökkent. Ceg-

léden az agrárnépesség aránya nem érte el az 50%-ot. Az ipari munkásság viszont 

itt volt túlsúlyban (pl. 1920-ban 18,38%), a másik két városban kevesebb arányban 

voltak. Az élelmiszeripar kezdeményei már a 19. század végén mutatkoztak. Nagy-

kőrösön például 1896-ban létesült a Gschwindt-szeszüzem, majd a háború után 

továbbfejlődve, 1922-ben kezdte meg a konzervgyártást.370 Kecskeméten is létesült 

konzervgyár. Az élelmiszeripart nagyobb számban a malomipar képviselte a három 

városban.371 

 
368  I. m. 258–263. 
369  Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozat. Budapest, 1936. 
370  Novák 2008. 
371  Novák 1989. 
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A közlekedésben dolgozók száma Cegléden a legnagyobb (1920-ban 10,8%), 

ami a város vasúti közlekedési csomópont szerepét súlypontozza (fűtőház, javí-

tóműhely stb.).  

A kereskedelmi tevékenység a foglalkoztatottak 3–6%-át kötötte le a Három 

Városban. Közöttük nagyobb számban a kiskereskedők voltak, bár a 19. század 

végétől fokozatosan hódított teret a zsidó nagykereskedelem is, amely tulajdon-

képpen a hatalmas méretű gyümölcsfelvásárlást és -értékesítést bonyolította le.372 

Igen nagy hírnévre tettek szert a „Benedek és Fia”, a „Neu” vagy „Rosenfeld” 

cégek Nagykőrösön. A Benedek-cég ipari tevékenységet is folytatott. Kecskemé-

ten és Nagykőrösön baromfi-feldolgozót tartottak üzemben. Kecskeméten 140 

vagonos hűtőházat építettek fel a harmincas évek elején, ahonnan az évszakoktól 

függetlenül szállíthatták külföldre a friss zöldség- és gyümölcsárut Bécsbe, Svájc-

ba, Németországba, Lengyelországba.373 

A Három Város társadalmának gerincét továbbra is az agrárnépesség képezte. 

Ez a társadalom viszonylag sok feszültséget hordozott magában. Az 1930-as évek 

társadalmát Erdei Ferenc igen tanulságosan jellemzi. „Nagykőrös a komor remény-

ség városa” – írja, amely egyben az „ellentétek városa” is, ahol a társadalmi feszült-

ségek legfőbb oka a kis- és középparasztság túlsúlya, amely, mivel őstermeléssel 

foglalkozik, létét alapvetően a piac, a kereskedelem lehetőségei befolyásolják:  
 

„A termelés és értékesítés gondjai ránehezülnek a társadalomra s a parasztság, mely 
régebben él viszonylagos szabadsága és földe birtokában mint a kecskeméti vagy a 
ceglédi, türelmetlen és forró.”  

 

Erőteljesen kívánja a kőrösi paraszttársadalom a polgárosodást, „kilépni paraszti 

alárendeltségéből”. Ezt az igényt mindinkább fokozta a városban élő nagyobb 

számú nemesség, akik már elveszítették korábbi vezető szerepüket:  
 

„Komoran visszahúzódott ezért, magára hagyta a parasztságot s csak ellenállt ott, 
ahol kiváltságai csorbultak volna, de nem vette ki részét a gazdasági és társadalmi élet 
vezetéséből úgy, mint a kecskeméti nemesség tette.”374  
 

Kecskemétről meleg hangon szól Erdei:  
 

„Színekkel és ízekkel ékes ez a Kecskemét”, „Nem való ez a Kecskemét, nem komor 
és türelmetlen magyar mezőváros egy válságos fejlődés fordulópontján, hanem annak 
égi mása, úgy ahogy azt a magyar fantázia elképzeli, magának ámításul és vígasztalásul, 
s idegennek bámulatára.”  
 

 
372  Böőr 1978. 
373  Novák 2002a: 191–222. 
374  Erdei 1937: 90–92. 
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Mindezt köszönheti a szociográfus szerint a „gyarmatoknak”, vagyis a puszták-

nak s a tanyáknak.375  
 
„Cegléd már nem állócsillag a Duna–Tisza közén, mint Kecskemét és Kőrös: egy-egy 
szál köti Budapesthez és a Tiszántúlhoz, népe mindkét irányba hajlik…”  
 

Míg a másik két város „koncentrált”, „minden szál a városba fut, Cegléd népe 

szétárad, foglal és hódít, más vidékeken s termékét Nagykőrös (gyümölcs), 

Abony (állat) és Budapest piacára viszi”.376 

Erdei tehát a polgáriasodást tartva szem előtt, vizsgálta a Három Várost, s egy-

értelműen hangsúlyozta a parasztság „szétesését”, felbomlását. Ennek a sajátos tár-

sadalomnak részét alkották a nemesek, akik gazdálkodtak olykor tekintélyes nagy-

ságrendű földbirtokaikon, de hivatalt is vállalva igyekeztek – a korábbi évszázadok-

hoz hasonlóan – a közéletben befolyásukat megtartani. Különösen Kecskeméten 

őrizhették meg közéleti rangjukat, hiszen a városi tanácsban, a bíróságban is fontos 

hivatalokat tölthettek be (pl. Balázsfalvy Kiss Ferenc táblabíró, Muraközy Gyula bí-

ró volt az 1900-as években).377 A városokban döntő szavuk volt a parasztpolgár 

gazdáknak, akiknek vagyonát a szőlő- és gyümölcstermesztés (Kecskemét és Nagy-

kőrös), illetve a szántóföldi gazdálkodás, jószágtenyésztés gyarapította (Cegléd). A 

Három Város paraszttársadalmának döntő többségét alkotta a kisparasztság. Föld-

éhségüket ugyan enyhítette a legelőfelosztás, azonban vagyoni erősödésüket bérle-

tek, feles, harmados földek felvállalásával igyekeztek elérni.378  

A paraszti társadalom legalsóbb rétegét a kertészek és cselédek alkották. Für 

Lajos is rámutat arra, hogy a „kertészség” társadalmi kategória Kecskeméten és 

Nagykőrösön. Életmódot jelent, a „földszolgálat” jelzője, nem pedig foglalko-

zás.379 A „kertész” – úgy mint évszázadokkal korábban – egy-egy nagyobb gazda 

tanyáján vetette meg lábát, családjával együtt. A gazda meghatározott nagyságú 

földdarabot bocsátott rendelkezésükre, amelyen gazdálkodva megtermelhették az 

önellátáshoz szükséges gabonát, takarmányt. Mindezért „ledolgozás” fejében heti 

egy-két napot kellett dolgozniuk, művelni a gazda földjét. Emellett napszámos-

munka vállalására is lehetőségük adódott, ezért nevezték őket „szabad kertészek-

nek” Nagykőrösön. A nagyobb gazdák bérmunkásokat alkalmaztak. A „kom-

menciós cselédek” a gazda tanyáján laktak családostul. Lakbért fizettek, évi mun-

kájukért természetbeni járandóságot (kenyérgabonát, kukoricát, szalonnát) kap-

tak, s jószágot is tarthattak a tanyán. A „fogadott” béresek közé tartoztak a kocsi-

 
375  Erdei 1937: 83–90. 
376  Erdei 1937: 94–96. 
377  Kecskeméti Nagy Képesnaptár 1909. 
378  Vö. Erdei 1937: 83–146. 
379  Für 1983: 80–90. 
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sok, juhászok s mások, akik a gazda tanyasi jószága körül foglalatoskodtak, s dol-

goztak a gazdaságukban. Ők család nélkül éltek a tanyán, saját jószág tartására 

nem nyílott lehetőségük. A bérmunkások számát gyarapították a „napszámosok”, 

akik benn a városban vagy a tanyákon, szőlőtelepeken éltek, és dolgoztak a szántó-

földeken, réteken s szőlőkben. Kecskemét szikrai határában valóságos kis települést 

hoztak létre a szőlőmunkások, amely a Kapásfalu nevet viseli. A gazda hetente fize-

tett a napszámosoknak. Belőlük toborozták az arató- és cséplőbandákat is. 

Szabó László és Szabó István megállapítják, hogy a cselédek szinte kivétel 

nélkül bevándorolt, többségben katolikus népesség volt Nagykőrösön, napszá-

mosmunkát végeztek vagy kertészek lettek. Ha cselédből kertész válhatott, az 

már társadalmi felemelkedést jelentett: lehetőséget szerény vagyon gyűjtögetésére, 

a városban pedig lakásszerzésre, amely által ők is valóságos városi polgárrá vál-

hattak. Ez a „bevándorlás” jól nyomon követhető Nagykőrös településszerkeze-

tében is: a város északnyugati (Tobán), valamint déli (Homokoldal) részén élnek na-

gyobb számban katolikusok.380 

 

 

TÁRSADALMI KÖZÖSSÉGEK  

(TÁRSASÁGOK, KÖRÖK) 

 

A feudalizmus korában a nemesek és kézművesek alkottak sajátos közössége-

ket. A nemesek csoportosulása Kecskemétről ismeretes, már a 16. századból.  

A mezőváros egyik földesura, Patocsy Gergely alapította meg 1526 elején a sza-

badkőműves „Kalandos Társulatot”. E társulat országszerte jótékonysági céllal 

alakult meg. Minden hónap első napján (calendas) gyűltek össze lakomára. Te-

metkezési egyesületként őrződött meg emlékük, ugyanis mindenkor társaik pom-

pás temetéséről gondoskodtak. Erős vallásosság hatotta át szervezetüket, de a 

kor politikai viszonyai is rányomták bélyegüket ténykedésükre. A kecskemétiek 

már hallatták szavukat az 1526. évi országgyűlésen: Szapolyai és Werbőczy pártját 

akarták széthúzni, s a törekvésükben II. Lajos magyar király támogatását is élvez-

ték. A mohácsi csatában is részt vettek a kecskeméti kalandosok. A négy kapitány 

közül csupán Pöstyén Gergely maradt életben. 1526 után fokozatosan megszűnt 

a kalandos társaság.381 

A 17–18. századból nem tudunk a nemesség szervezkedéséről a Három Vá-

rosban, csupán a 19. század elején hoztak létre különböző társaságokat a kecs-

kemétiek. Ezek tevékenysége távol állt a korban divatos szabadkőműves-páho-

lyoktól, a szabadgondolkodásúak törekvéseitől. A kisnemesek alakították meg, 

 
380  Szabó I.–Szabó L. 1978: 368–373. 
381  Hornyik 1860: 185–187. 
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mintegy hangsúlyozandó különállóságukat az egyszerűbb mezővárosi polgárság-

tól. Csupán feltűnő életmódjukkal, társaságbeli szórakozásaikkal hívták magukra 

a figyelmet, nem pedig nemesebb célok kitűzésével. A későbbi krónikás, Balla 

János három társaság működését említi Kecskeméten: a „Julianna Társaság” (egy 

szép hölgyről kapta nevét), az „Arany Társaság” (a forgalomból kivont fekete 

bankót helyettesítő aranypénzt választották névadójuknak) s a „leghíresebb” a 

„Kanalas Társaság”. Részletesen ez utóbbit ismerjük. Külsőségekben hasonlított 

a kalandos társasághoz, szervezete egyházi mintára épült fel, s ceremóniája szin-

tén az egyházat parodizálta. Az elnök a „superintundens” nevet viselte, s miszti-

kus cifra palást borította vállát, fejére pedig terjedelmes nagyságú papi süveget 

helyeztek, orrára hatalmas üvegkarikákból pápaszemet illesztettek. Méltóságjel-

vényként tartotta kezében a nagy fakanalat, a társulat jelképét. A társulati tagok 

felavatása a lelkészavatáshoz hasonlóan ment végbe, pajkosan, tréfás paródia kö-

zepette. A vallásos áhítattal mondott obszcén szöveg az elnök szájából hangzott 

el. A tagság különböző egyházi tisztségviselők (lelkészek, káplánok) vezetésére 

voltak bízva, így az egész társulat valóságos egyházszervezetet alkotott. Az avatás 

után következett a lakoma, tréfa, enyelgés, szórakozás a hölgyekkel. A mulatozás, 

léha időtöltés szerelmi kapcsolatok szövődéséhez, házassági kapcsolatok felbom-

lásához vezetett, amit már Kocsi Sebestyén István református lelkész nem tűrhe-

tett, s 1813. június 13-án az istentiszteletet követő keresztelő alkalmával élesen el-

ítélte a felelőtlen s erkölcstelen hölgyeket. A bírálat miatt felháborodott az úri 

közönség, és elmozdították a lelkészt állásából. A fellebbviteli vizsgálatot a Duna-

melléki Református Egyházkerület gondnoka, Teleki László végezte el. A városi 

tanácsot elmarasztalták, miért tűrték meg a léha társaságokat, amelyek politikailag 

is veszélyesek lehettek volna, mint a jakobinusság melegágyai. Végül is feloszlat-

ták őket 1814-ben. A nemesség lázongott ezt követően, sértve érezve jogait, s a 

város vezetői ellen uszítottak. A rend csak nehezen állt helyre. Például ekkor bő-

vítették 100 tagúra a „külső tanácsot”, amely eddig – a másik két városhoz ha-

sonlóan – 60 főből állott.382  

Az egész mezővárosi társadalmat érintő társasági élet kibontakozása az 1830-as 

években kezdődött, a reformkor szellemének megfelelően. A Széchenyi István 

alapította Nemzeti Casino példaként állt az országban. Kecskeméten 1830-ban 

hozták létre a „Társalgási Egyesületet”, melynek célkitűzései közé tartozott a  
 

„különböző rendű és rangú emberek összeszoktatása a hasznos dolgokrúli értekezés 
könnyítése, a haza s némely nevezetesb külföldi hírlapok járatása és az érdekesebb 
könyvek megszerzése”  
 

 
382  BKML Balla János jegyzetek II. k. 
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– írta az „Életképek” c. lap munkatársa.383 Nagykőrösön 1838-ban hozták létre 

az Olvasó Társaságot, amelynek tagjai között a mezőváros rangos kisnemes és 

cívisgazdái tömörültek. Ezért is hívták „Úri Casinónak” (Arany János is tagja volt 

az 1850-es években). Kőrösön szerveződött meg a „Polgári Casino” is 1843-ban, 

amely a városi hivatalnokokat, kézműveseket, tehetős gazdákat egyesítette.384 

Cegléd sem maradt el a szervezkedésben. Itt 1842-ben hívták életre a kaszinót.385  

A feudalizmus korának legsajátosabb szervezetét, a céhet az azonos szakmá-

ban dolgozó kézművesek alkották. 

Bár a 15. században jelentős kézművesség volt a Három Városban, céhekről 

nincsen tudomásunk.386 Szerveződésük a 16. századból ismeretes, Kecskemétről. 

A debreceniektől kölcsönzött artikulus mintájára alakult az Ötvös Céh 1557-ben, 

a szűcsöké 1558-ban, s a szabók céhe pedig 1585-ben.387 Tehát a céhek létrejötte 

egybeesik a mezővárosi autonómia megerősödésével, a társadalmi-gazdasági fej-

lődés kibontakozásával. Nagykőrösön adatok hiányában nem bizonyítható a cé-

hek léte a 16. században. Itt a Szabó Céh megalakulása történt meg a legkoráb-

ban. Ezüst pecsétnyomójuk 1617-ből maradt fenn. A 17. században további cé-

hek alakultak, így a szűcsöké 1628-ban, az ötvösöké 1660-ban. A kecskeméti ko-

vácsok 1652-ben hoztak létre céhet, a kőrösi tímárok 1661-ben s a csizmadiák 

pedig 1682-ben.388 A számadáskönyvek tanúsága szerint a 17. század első felében 

már működött Nagykőrösön a Szűcs Céh, de létezett már a szappanosok céhe is 

a század közepén úgyszintén a takácscéh (céhládájuk 1725-ből maradt fenn).389  

Feltehetően a ceglédi kézművesek sem mulasztották el érdekvédelmi szerve-

zeteiket létrehozni, de rájuk vonatkozóan – sajnálatos módon – kevés adat ma-

radt fenn. A szűcsök például céhes keretek között dolgozhattak a 17. században, 

mit bizonyít I. Lipót azon intézkedése, amellyel megerősítette szabályzatukat (ezt 

hagyták jóvá ismét 1727-ben).390  

A 18. században nagy lendülettel folyt a céhszerveződés: például a kecskeméti 

takácsok 1725-ben, az asztalosok 1745-ben, a szíjgyártók 1724-ben, a lakatosok 

1742-ben, az ácsok és kőművesek 1779-ben; a kőrösi lakatosok 1742-ben, a ko-

vácsok 1750-ben; Cegléden pedig a szabók 1727-ben s a takácsok 1773-ban hoz-

tak létre céhet. Tehát, a céhek virágkora a Három Városban is a 17–18. századra 

 
383  Antalffy 1982: 288–289. 
384  Antalffy 1982: 270–271. 
385  Antalffy 1982: 262. 
386  Bácskai Vera jelentősnek minősíti Cegléd kézművességét a 15. században. Bár nem utal rá, a 

másik két városban is hasonló állapotban lehetett. Bácskai 1965. 
387  BKML KkV Tan. Céhes ir. XVI–XIX. sz.; vö. Novák 1982d: 81. 
388  Horváth 1943; Novák 2008, 2012. 
389  Szádeczky 1913; PML IV-78-6-8; PML NkV SZK 1626/27–1678/69; vö. Novák 1982d: 82, 

2008. 
390  Novák 1982. 
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tehető, arra az időszakra, amikor már Nyugat-Európában hanyatlása bekövetke-

zett.391 Szükséges azonban megjegyezni, hogy a mezőváros, mint az agrártermelés 

fő bázisa, a fejlettebb települési szervezetet képviseli, így annak jobban megfelelt 

a céhes kézműipar mint az ipari manufaktúra, amelynek kibontakozása szinte le-

hetetlen volt.392 

Az árutermelő agrártermelés további céhek megalakulását tette szükségessé, 

továbbfejlődött a munkamegosztás a kézműiparban. Például Kecskeméten 1800-

ban, Nagykőrösön 1802-ben hoztak létre céhet a bognárok és „kerékjártók”. 

Cegléden a kovácsmesterek 1802-ben tömörültek céhbe, míg a „szíjjártók” 1819-

ben. Az 1830-as esztendőkben újabb hullámot ért el a szerveződés. Nagykőrösön 

1830-ban váltak ki a szűrszabók a szabók céhéből, s utolsóként a cipészek alkot-

tak céhet 1845-ben.393 

Több szakmát csupán egy-két szakember képviselt. Nagykőrösön ismeretes, 

hogy a 17. században a magánosan dolgozó – lakatos, kerékgyártó, asztalos, fara-

gó, ács, pintér, szíjgyártó, borbély – mesterek nem alkothattak céhet. A 18. szá-

zadban már a kis létszámú szakmák mesterei a kecskeméti céhekhez csatlakoztak. 

A ceglédi és kőrösi kalaposmesterek is kecskeméti céh tagjai voltak, s a nagykő-

rösi kékfestőmester, akárcsak a kőrösi borbélymesterek, hasonlóan a kecskeméti 

céhbe tartoztak.394 

A céhek élete hasonló az országban másutt lévőkkel. A céhszabályzat kitért a 

viselkedésre, kötelességekre, mestermunkákra stb. Szükséges megjegyezni, hogy a 

jelesebb céhekben három mester volt: „Czé Mester”, „Atya Mester” (a mesterle-

gények főnöke) s a „Szolgáló Mester” (ő ellenőrizte a céhtagok munkáját, fel-

ügyelt a vásárok rendjére, a céhmester utasításait ő hajtotta végre, mint pl. a céh-

gyűlésbe hívást). A mesterek választása vízkereszt napjára, vagy az esztendő utol-

só negyedére esett (kántorán). Nagy mulatságot csaptak ekkor, a szűcsök gyakran 

maskarába is öltözködtek ilyenkor.395 

A „mester emberek” mellett „Kis Társaságot” is alkottak a mesterlegények. 

Szabályzatukat az anyacéh határozta meg. A kőrösi csizmadialegények szabály-

zatgyűjteménye például 1699-ben készült el.396  

A 19. század közepétől végbemenő társadalmi-gazdasági változások új társa-

dalmi közösségek kialakulásának igényét teremtették meg. Korábban csupán az 

 
391  Vö. Eperjessy 1967. 
392  Pl. Balla Károly Nagykőrös Pótharaszt pusztáján tartott volna célszerűnek létrehozni egy tex-

tilmanufaktúrát a 19. század közepe táján, mint jó helyzeti energiájú helyen, ám elképzelése terv 
maradt csupán. Nagykőrös tanácsa nem foglalkozott érdemben a megvalósításával. Az országos 
állapotok sem tették ezt lehetővé. 

393  Novák 1982d: 81–84. 
394  Novák 1982d: 100–101, 123. 
395  Horváth 1943: 41–42. 
396  NAJMTDA 74.73.3. 
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úri társadalom, parasztpolgárok, iparosok szerveztek kaszinókat, céheket. A ki-

egyezést követően azonban sorra alakultak meg a különböző gazdasági, jóléti, 

vallási közösségek, egyletek, sőt politikai szervezetek is csíráiban jelentkeztek. 

A Három Város úri, parasztpolgári rétege számára a kaszinó maradt a legfőbb 

művelődési és szórakozási intézmény. Nagykőrösön például 1865-ben vonták 

össze az úri és polgári kaszinót, s nevezték el Városi Kaszinónak.397 Különböző 

vallási egyesületek, temetkezési társulatok megszervezésében az izraeliták jártak 

elöl.398 A kiegyezés (1867) utáni konszolidáció során a hatóságok szorgalmazták a 

különböző társaságok, szervezetek megalapítását, önszerveződésüket segítették 

elő. Abból a fontos politikai meggondolásból, hogy az ifjúság, általában a lakos-

ság jó közerkölcsét, vallásos érzületét, gazdasági érdeklődését, tájékozottságát, 

művelődését erősítsék, s egyben ellenőrzés alatt is tarthassák. A különböző gaz-

dasági egyesületek, olvasóegyletek az önképzésre és művelődésre is nagy gondot 

fordítottak. Külön könyvtárral rendelkeztek. A 20. század elején például Nagykő-

rösön a következő egyletek működtek: „Nagykőrösi Kertészi Egyesület”, „Köz-

ponti Függetlenségi Gazdász Olvasó Egylet”, „Szalay-féle Olvasó Egylet”, „Al-

szegi Gazdász Egylet”, „Temető Oldali Gazdász Olvasó Kör”, „Homokoldali 

Gazdász Olvasó Egylet”, „Tormásközi”, „Első Vízállási”, „Belső Bokrosi Olvasó 

Egylet”, „Nagykőrösi Mezei Munkás Önképző és Olvasó Kör” s mások.399  

A sok egylet miatt nevezte Erdei Ferenc Nagykőröst az „egyletek városának”.400 

Az egyesületek, társaságok, pártok 1949-ben történt hatósági megszüntetéséig 

Nagykőrösön a 19. század közepétől összesen 172 társaskört, egyletet, különbö-

ző társadalmi csoportot, politikai szervezetet alakítottak meg.401 Természetesen a 

másik két városban is számos hasonló közösség jött létre és működött. Például 

nagy sikereket ért el a Kecskeméti Gazdasági Egylet a Budapesten, 1885-ben tar-

tott nemzetközi gyümölcskiállításon.402 Cegléden is a 19. század végén kezdte 

meg működését a gazdasági egyesület. A század elején itt is közel ötven egylet 

 
397  Benkó 1913. 
398  Novák 2002. 
399  Galgóczy 1896: 471–481; vö. Barna 1982: 483–484. 
400  Erdei 1957: 78–82. 
401  Pest Megyei Levéltár. Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1897), Iparos Ifjak Önképző Egylete (1898; 

1920), Szarvasmarha Tenyésztési Egylet (1901), Torna és Vívó Egyesület (1904), Gazdászati 
Olvasó Kör (1904), Kereskedő Ifjak Köre (1905), Építő Iparosok Szövetsége (1907), Csizmadia 
Ipartársulat (1893), Független Gazda Kör (1911; 1920), Külső nyilasi-, besnyői Első Gazdászati 
Olvasó Kör (1911), Nagykőrösi Központi Függetlenségi Egylet (1911), Vadásztársaság (1913), 
Nagykőrösi Gazdasági Egyesület (1914), Keresztyén Legényegylet (1920).  

402 „Nagy-Kőrösön Nemzetközi Tenyészállatvásárral […] egybekötve rendezett Általános Gazda-
sági Kiállítás Katalógusa.” Budapest, 1988. Nemzetközi Gazdasági Kiállítás Katalógusa. Buda-
pest, 1885. 
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működött, közöttük a „Nép és gazda kör”, „Egyenlőségi Olvasókör”, „Árpád ol-

vasóegylet”, „Ujvárosi Olvasóegylet”, Kossuth Kör” stb.403  

A céhszervezetek felbomlása az 1860-as években történt meg. Szerepüket az 

ipartársulatok vették át 1872-ben, majd az 1880-as évektől pedig az ipartestület 

tömörítette a szakmák mestereit. Kecskeméten az ipartestület mellett számos 

„iparegylet”, szakegyesület, érdekvédelmi társulat is szerveződött a 19. század vé-

gén: például a „Kereskedő”, „Iparos Ifjak Önképzőköre”, „Munkás Otthon”, 

„Keresztény Munkás Egylet” is. A „szakegyesületek” sorában megtalálható volt a 

„Borbély és Fodrász Szak Egylet”, a „Vendéglősök és Kocsmárosok”, a „Csiz-

madia”, a „Szabó”, „Szűcs”, „Kovács”, a „Tímár Ipartársulat”. Az ipari dolgozók 

érdekvédelmi társulat között szerepelt az „Ácsmunkások”, „Vas- és Fémmun-

kások”, „Szabómunkások Szakegyesülete” is az 1900-as években.404 

Jótékony célú és vallási egyesületek szép számmal akadtak a Három Város-

ban, a különböző felekezeteknek megfelelően. A közjó, a közerkölcsök épségben 

tartását, a vallásos élet kiteljesedését, s ezeknek szellemében a művelődést is vá-

lasztották célkitűzéseik közé. Mint általában az egyletek többsége, nem spontán mó-

don, hanem hatósági szorgalmazásra alakultak meg, így a vallásos társulatok sem ké-

pezhettek kivételt. Például a főszolgabíró, Zlinszky Imre szorgalmazta 1863-ban, 

hogy alakítsák meg Cegléden a legényegyletet:  
 

„A Legény egyletek a mesterekké válandó iparos ifjuságot a tobzódó estéli mulattsá-
gok helyett vallásos erkölcsi és más minden nemű hasznos ismereteket, társalkodva 
terjesztő esteli körökbe vonván össze, és azt a fegyelem és felügyelet által rendhez, jó-
zansághoz, és a vallás parancsolatainak megtartásához szoktatván, s a versenyzést éb-
ren tartván, kétségek kívül a legáldásosabb ujkori alakulások közé tartoznak. Magában 
értetik eszerint, hogy ezen egyleteknek terjesztése és biztos hű kezekbe letevése a 
kormányok fő érdekében áll…”405 

 

A ceglédi „Legény Egyletet” a budapesti Katolikus Legény Egylet mintájára 

szervezték meg. „Leány Egylet” is működött Cegléden, továbbá „Jézus Szent 

Szive”, „Szív Gárda”, „Mária Kongregáció”, „Harmadrendi [ferences] Egyesü-

let”, „Urak Kongregációja”, „Férfi Liga”. Kecskeméten is a katolikusok szervez-

ték meg a legtöbb egyesületet, mint például a „Mária Társulatot”, „Szent Egyle-

tet”, „Szeretet és Testvériség Egyletet” s más közösségeket. Nagykőrösön a „Re-

formátus Nőegylet” s a „Keresztény Legényegylet” alakult meg.406  

 

 

 
403  Reznák 1982: 279–281. 
404  Kecskeméti Képes Nagy Naptár 1909. 
405  PML CgV Tan. ir. 1863. 
406  Kecskeméti Képes Nagy Naptár 1900; Barna 1982: 484. A ceglédi adatok saját gyűjtésem. 
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VI. A HÁROM VÁROS HAGYOMÁNYOS  
GAZDÁLKODÁSA 

 

 

 

TELEPÜLÉSRENDSZER, ÜZEMSZERVEZET 

 

Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd az alföldi mezővárosok jellegzetes képvise-

lői. Településrendszerük eredeti képződménynek, a mezővárosi fejlődés alapmo-

delljének tekinthető. Rájuk is vonatkozik Mendöl Tibor földrajztudós megállapí-

tása: a rendezett belső központ a tulajdonképpeni „város”, amelyet a sáros utcák-

kal behálózott falusias település vesz körbe. A „harmadik település” a határban 

lévő szórvány, a tanyák világa.1 Erdei Ferenc nem tekinti önálló egységnek a tele-

pülésrészeket: azok – véleménye szerint – üzemszervezetileg szervesen, elvá-

laszthatatlanul összetartoznak.2 Ebben rejlik az alföldi mezővárosok páratlan sa-

játossága: történelmi képződmény, évszázados társadalmi-gazdasági fejlődés 

eredménye. 
 

 
Cegléd halmazos kertes központja és mezeikertes határa. Ruttkay Mihály térképe, 1750  

(Magyar Nemzeti Levéltár). 

 
 1  Mendöl 1939: 221–226, 1963: 36. 
 2  Erdei 1941: 107–108. 
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A Három Város mindegyike halmazos szerkezetű belsőséggel rendelkezett.  

A lakóházak álltak itt, nélkülözve minden szabályozottságot. A belső települési 

magot árkokkal, sánccal vették körül (garágya), amely valóságos erődítmény szere-

pet töltött be, a központi erődített, téglafallal övezett templommal egyetemben. 

Annak ellenére, hogy csupán a 17. századtól áll rendelkezésünkre forrásanyag, 

feltételezhetően a korábbi évszázadokban is erődítmény jelleget öltött a város-

mag. Az árokkal övezett városból kapukon át lehetett kijutni, amelyek nevét általá-

ban a legközelebbi helységbe vezető útról nyerték. Cegléden négy (Budai, Berényi, 

Szolnoki, Kőrösi kapu), Nagykőrösön is négy (Budai, Ceglédi, Szolnoki, Kecskeméti), 

Kecskeméten pedig több kapu (Budai, Kőrösi, Vágó, Vásári, Mezei kiskapu, Halasi, 

Szolnoki, Csongrádi) őrizte a forgalmat. A mezővárosi erődítményrendszer a Rákó-

czi-szabadságharc idején, a rác betörések során kényszerült utolsó erőpróbára.3  

 

 
Nagykőrös halmazos központja. Kováts György térképe, 1765 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

Kecskemét belső területét kerítésekkel védelmezték. A belső kerítés a temp-

lomokat védte, a külső pedig a lakosokat. Veszély esetén a lakosság a belső kerí-

tésben keresett menedéket. Ezzel kapcsolatban került egy megveretés ügye Kecs-

kemét város tanácsa elé 1690-ben: még 1683-ban történt,  
 

 
 3  Novák1978a: 129, 1982a: 176–177, 1994. 
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Nagykőrös akolkertes települése.  

Bakos József és Váradi Ferenc földmérők térképe 1829 (Novák 1978) 
 
„Zakri Miklósnét Varga Istvány nem a Házájért verte megh, hanem hogy a Tatár föl 
akart menni, s a Városunkban bé akart szállani, a Tanács megh tilalmazta, hogy senki 
be ne hordozkodgyék a belső kerítésben, othon légyen ki ki és gazdálkodgyék neki, 
azon három napokban sokan a templomokban rakodtak be, és a Tatárok sokan 
gazdájokat abrakért és egyébért a Templom ajtajában lesték, annakokáért ti-
lalmazta az b. Tanács, senkit be ne bocsássanak a kerítésben, mert a Temp-
lomokat föl verik érette”.  
 

Varga István abban az időben adószedő bírája volt a városnak, s Zakri Miklósnét 

szófogadatlanságáért verte meg.4 

Balla Gergely nagykőrösi krónikájában részletesen ír Kecskemétről és Nagy-

kőrösről. A Szeged felől érkező, német tisztek által vezetett rác hordák először 

1707-ben Kecskemétet támadták meg:  
 
„Anno 1707-dikben. A megírt szegedi commendans Kecskemét városára a rácz gya-

log, lovas regementekkel jó hajnalban, mikor senki nem is reménylené, és mint nem várt 
vendégektül nem is tartottanak, reája ütöttek a városra, iszonyú ordítást, dúlást, romlást, 
fosztást tettenek, magokat a gazdákat, hogy erejek ne lehessen, elsőben is kardra hány-
ták, a ki kivált a pénzes gazdákat esmérték, mivel némellyik azon gazdáknak béres szol-
gáik, pásztoraik lehettenek, úgy tehetségeiket is annál inkább tudhatták, megragadták, a 
küszöbökre húzták, nyakaikat fejszékkel verték, ütötték, némellyek fűrészszel fűrészel-
ték az ujjak közeit, kínzották minden kíméllés nélkül, hogy adnák pénzeket, aranyokat, 
ezüstöket és több találtatható elrejtett drága portékájokat, mindenben ‟sákmányt 

 
 4  Iványosi-Szabó 1996. I.: 138–139. 
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tettenek, és mindeneket a táborhelyre, az hol többnyire tisztek és rácz kalugyer papok 
voltanak, kihordottanak, ki adtanak a gazdák, mert készebbek voltak életeket megtarta-
ni, mint sem drága jószágokat ki nem adni. A tanácsbelieknek személlyeket nem tekin-
tették, a táborra kivitettenek, ott csapdostattanak, kínoztattanak, és fejek elvételére gya-
lázatosan az ott lévőknek adattattanak, ezen pogány nemzet azoknak véreikkel áldozni 
láttattanak, a szép asszonyi állatok megförtőztettenek, és a szűzek meg szeplősítettettek, 
annak utána többnyire kardra hányattattak. Volt a városnak a templomok körül jó 
sáncza, oda a közelebb valók magoknak ijedtekben is menedék helyet találtak, 
de a távoly lakók míg oda futottak, addíg levágattattak, mint Gulácsi Tamás főnó-
táriusok a ki akkoron volt, oda akart bészaladni, utol érték, kivitték a táborra, ott vallat-
ták, arczul csapdosták, verték, taszigálták, annak utána kardra hányták, úgy többeket is 
öszve vagdaltanak. Itt nem időt töltvén, a városbul a mit elvihettenek, elvittek, az nem 
elég volt, de mindenféle marháikat, jószágaikat, az magok pásztoraikkal. Kecskemét vá-
rosának kárát ki nem lehet írni, mellyeket ezek tettek, mert tíz százezer forintnál többre 
ment…”  

 

 
Kecskemét belső, központi területe a 19. század végén (Kecskeméti Levéltár) 

 

– írja Balla Gergely.5 

Kecskemét központja a templomok körüli területen tehát sánccal védett hely 

volt, azonban a nagy kiterjedésű városon lakók számára nem biztosított elegendő 

 
 5  Szabó–Szilágyi 1856: 83–84. 
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védelmet. Nagykőrös viszonylag kedvezőbb helyzetben volt. Itt is erős téglafal 

vette körbe a református templomot, s a belső részt árokrendszer (ennek része 

volt a Kürti-ér vízfolyása dél-délkelet irányban), sövénnyel beültetett garágya vé-

delmezte. A rácok 1708-ban támadták meg a várost:  

 

 
Nagykőrös az I. katonai térképen, 1783 (Hadtörténeti Levéltár) 

 
„1708-dik esztendőben Szent Mihály havában a bácskaságbeli ráczok számosan egy-
ben adván magokat egy szegedi német commendansnak vezérsége alatt, gyalog és lo-
vas seregekkel ismét megindultanak, hogy Kőrös városával is úgy bánjanak, mint 
Kecskeméttel, mindenütt alattomban a pusztákon jöttenek, ezt egy némellyek észre 
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vették, és egymásnak beszéllették, a közelebb való pusztán Fejértónál Sz. Királyon a 
midőn múlatnának, akkori híres katonák Kecskeméti Szűcs István és Kecskeméti 
Mester Gergely a rácz tábornak kikémlelésére kimenvén, megkémlették, azpk hozták 
hírét legelsőbben, hogy vigyázással lennének, mert az pogány ráczság valamelly német 
Commendo alatt, ki is veres ruhában volna, egyenesen Kőrös felé akarna jönni, 
illyetén hírnek hallásán a kőrösi magistratus megijedvén, akkori főbírája Szabó János,  
 

 
Nagykőrös központja a városházával, a református templommal és a tűztoronnyal a 18. század közepén.  

(Szűcs Lajos rekonstrukciós rajza,1930) 
 

és második bíró Dobos Pál kiváltképpen megháborodtanak, azonnal a harangokat fél-
reverték, a nép egyben gyűlve kihirdettetett, hogy a ráczság Kőrös várossának elpusz-
títtatására jönne, és már nem is messze volna, azért parancsoltatik mindeneknek, hogy 
minden késedelem nélkül ki ki a maga jószágát, a mie vólna a templom keríté-
sében béhordaná, a népe ezen igen megijedvén azonnal minden időhalasztás nélkül 
megcselekedték, a toronyban vontak fel két taraczkot, egyet pedig a régi mészárszé-
kek végiben helyheztettenek, ezen okbúl, ha a felvonó hidat találnák a ráczok bé ron-
tani, tudhatná magát a város oltalmazni. Itthon lévén Kállai Miklós hadnagy egy 
compagnia lovas katonákkal, és Vágó András czeglédi vice hadnagy maga compag-
niájával, ezek magokat jól elrendelték, a városra vigyáztanak és a lakosokat minden fé-
le gonosz ártható emberektül oltalmazták, (mert ez időben ollyan rossz világ volt, 
hogy a városbúl ha kiment az ember két dűlő földnyire, annál is inkább messzebb 
útazott, a rossz emberektül igen megvi‟sgáltatott, és jószágátul s ruhájátúl megfoszta-
tott, az inkább boldognak mondhatja magát, ki azt az időt nem érte, mert az ország 
nyomorúságárúl még csak nem is tehet fel roszszat, mivel az ólta nagy csendességben 
tartatik) Az említett Kállai Miklós hadnagy igen jeles ember lévén, mindenek ő tőlle 
hallgattanak, elrendelte a maga compagniáját az nevezett Vágó András compagniá-
jával, a hol most kő pincze vagyon a városé, a tájékán ‟strásáltak, mivel a belső felvo-
nó város kapuja arra szolgált, és attul inkább féltek, hogy az ellenség béüti magát, 
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azért annak oltalmazásán szorgalmatoskodtak; azon kívül Kiküldött Kállai Miklós 
nyolcz katonát ‟strására a temető szőlőhegy mellé a csongrádi út félre, mivel a ráczság 
onnan váratott, hírt adtak azomban oberster Sőtér Tamásnak is, a ki Jász Berény kö-
rül lévén, azonnal 300 lovas kurucz katonákkal érkezett virradtára. […] Szent Mihály 
napjának 11-dik napján hajnalban elérkezék a ráczság, a nyolcz katonábul álló ‟strását 
megszalasztotta, hét közzülök a város felé jött, Horváth Mihálynak, a ki nyolczadik 
volt, ellőtték a kantáros karját futtában, és magát is megfogták, és azonnal vallatták, 
ezt tudakozván tőle: miért lőttek az ágyúval kétszer Kőrösön az éjtszaka? és kik? azt 
felelte: a kőrösiek lőttek azért, mert szokásban vagyon nállok, hogy valamikor ujabb 
had mégyen bé a városba, mindenkor az ágyúval egyet lőnek, ezen a ráczok igen meg-
csóválták fejüket, és elhitették magokkal, hogy nagy vigyázásban lévén a város a re-
ménylett nyereségnek felosztói nem lesznek, így ezzel a rabbal jövén megállapodtak 
az úgynevezett Úrházy fás kertjénél, melly vagyon a kecskeméti út mellett, mellynek 
napkelet felől való részén ez idő szerént a közönséges vásár szokott állani, mintegy 
egy óráig ott nyúgodtanak és pálinkát ittanak. Onnan pedig megindulván nagy ordí-
tással és kiáltással jöttenek a város felé, azonnal a toronybul Gyüge Mihály és Veres 
Takács János kőrösi pattantyúsok a toronyból kétszer lőttek eleikben, jelül adván, 
hogy készen volna a város a maga védelmezésére, a ráczok azzal semmit sem gondol-
ván, a városnak külső kerítése is erősen megtöviselve lévén, azt egy darabon a 
ráczság ledöntötte, a tájon, a mint öreg Borotvás István háza vagyon, bé is jöttek, 
sokan a város lakosai közzül ott eleikben állottak, lóhátakon, de azokat elnyomták, 
megszalasztották. A gyalog ráczság megállapodott a Zombori ház tájékán, a lovas 
ráczság pedig a Kállai Miklós comendoja alatt lévő két compagniának neki menvén a 
Czeglédi kapun kikerették; maga Kállai Miklós a belső városban tett rendeléseket, 
bíztatta a népet, ne féljenek, megsegít az Isten, azt mondván: Minden ember jó re-
ménységben légyen. A gyalog ráczság mintegy megdühödött farkasok, nagy ost-
rommal mentenek a város kerítésének, de semmire sem mehettek, mert a vá-
rosnak oly erős bástyái voltak földbül, hogy mingyárt nem lehetett meghágni, 
azoin felül kasokban, hordókban, és font sövényekben földdel megterhelt töl-
tései köröskörnyül alkamas magasságúak voltak, azokon semmi módon erőt 
nem vehettenek, hanem az hol a gyalogság volt, a házak tetejére taraczkaikat fel 
vonván, onnan bé a kerítésben lövöldöztenek, a kerítésból pedig avárosbeliek apró 
puskákkal, Veres Takács János pattantyús is a toronybúl alkalmas ráczokat halálig lőtt. 
Boros János szakállas ember lévén a belső városban a puskásoknak az hordott puska 
port, és vágott vasat; selypes ember lévén és igeen serény dolgaiban gyakran kiáltotta 
az embereknek: kinek kell a puskapor és vágott vas, öljed, lűjjed, vágjad az ebadta 
ráczát, ne félj tölle. A belső városbeli puskás emberek között Csicska Isatván és Varga 
Ferencz ollyan bátorságot vettenek magoknak, hogy a kasokra felültek, és onnan lőt-
ték a ráczokat, őket pedig a ráczok nem találták. A német commandírozó tiszt olly 
furiával, mint egy fene bestia, a gyalog ráczségot a város árákánaak meghágásának és 
lerontásának szüntelen hajtotta, de mindazért hogy a sáncz magas volt, mind pedig a 
sánczoknak belső részein kasok mellett állott puskás e,bereknek szüntelen való lövöl-
dözések bennek sok károkaat tettenek, éppen meg nem hághatták […] Az alatt lovas 
ráczság mikor a kőrösi katonákat a Czeglédi kapu körül ostromlaná, Sőtér Tamás 
oberster három zészló allya katonákkal elérkezésk, mellynek is Lajb Compagniájában 
Szél Mihály volt hadnagy, a másikban Szira Gergely hadnagy, az harmadik com-
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pagniában egy Duna mellyéki Nagy Péter nevű vala hadnagy, ezek rajta menvén a lo-
vas ráczokon, béhajtották őket a Budai kapuig, holott is megfordúlván a ráczság ma-
gát eléggé oltalmazta, ott szembe szállván, egymást kergették, ölték és vágták, Szél 
Mihály hadnagy megijedvén a fődvári szőlők felé úgy elszaladott, csak magánosan, 
hogy az nap nem láttatott, sok katonát a magyarok közzül a ráczok el is fogtak, de 
bennek keveset öltek meg, ellemben a ráczok közzül is sokan estenek rabságban az 
ezeres kapitány Sőtér Tamás úrnál […] Míg az városon kívül való csatázások, 
harczolások, és több viaskodások a magyarok és ráczok között fojtanak vona, az alatt 
Veres Takács János pattantyús a ráczok pattantyúsait az ágyúk mellől ellövöldözte, de 
még is a német commendans a gyalogságsal rajta volt, hogy a várost felprédálja, mert 
tudta, hogy a templomban kiváltképpen és belső városban lévő házakban és boltok-
ban volnának a városnak minden féltő javai s jószágai bé rakva, mellyek körül a fehér 
nép: asszonyok, leányok, és gyermekek sírnak, rívnak vala. Ezután a veres német 
commendánst is megsebesítették, s mihelyt ezt látták a ráczok, a lovasoknak is hírült 
ment, hogy a commendans sebben esett, mindjárt takarodtak a ráczok, és utoljára, 
hogy nagyobb móddal elmehessenek a belső városnak dél felől részét felgyútotta […]  
 

 
Nagykőrösi piactér az Eötvös-tér felől. A Postapalota (épült 1904–1905) mellett áll még a Schteiner-ház  

és az Esser patika (képeslap, 1900-as évek) 
 
azt a tüzet míg oltották, gondolván ezt is, ne talám a városnak oltalmára többen is ér-
keznének, a mint híreltetett, kivált Kállai Miklós hadnagytúl, és a fen álló külső 
seregtűl, így mindnyájan ők is elvesznének, sérelemeseiket és halottjaikat a Bács-
kaságbúl kihozott sok szekereikre rakták, és Istennek lgyen hálá nem a kőrösis prédát, 
hanem a magok emberteit és jószágát vitték vissza. Valójában megmutatta a kőrösi 
magistratus maga városa népének védelemezésére tett gondosságát, mert ebben az 
ostromban tizenkét lovas katonánál többen el nem estek, kiknek tetemeik a 
ráczoknak elmenetelek után a templom kerítésében eltemettettek. A belső városnak 
oltalmazásában is nem igen sok ember volt, mert minekutánna meghirdettetett volna 
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hogy a ráczság Kőrös városának felprédálására jön, sőt útban vagyon, és hamar időn 
itt lészen, alig várták hogy a fehér népüket, cselédjüket jószágokat a belső kerítésben 
nagyobb bátorság okáért béhordják, azonnal a szőlőkben, erdőkben, némellyek a gát-
nak nádjai közzé is vonták magokat és életöket úgy tartották. Ha az ellenség olly okos 
lett volna, hogy a belső város kerítését körös környül megvisgálta volna, a népnek ke-
vés volta miatt, melly a sánczon belől vala, sok károkat tehetett volna, mert a mint 
most Nyári Lajos háza vagyon, ott volt a másik felvonó kapuja a városnak, azt sem 
igen őrzötték, mert nem vala kinek. Egyik palló, mellyen emberek bémehettek volna a 
sáncznak árkán, az én atyám Balla Gergely háza előtt, melly a belső városon vala, azt 
is a ráczság nem igen tudá, külső és nem belső katonák őrizték, holott az édes anyám 
többekkel együtt mint ügyetelen asszony népek nagy félelemben voltak, mert ha 
bémentek volna, elsőben is ők ölettettek volna meg az ellenségtül. A másik palló vagy 
által járó volt Szépe Andrá háza félénél, mellyben most Kula István lakik, ott is jól 
meg lévén erősítve, bé nem jöhettek, hanem az a része a városnak, amint már megír-
tam, az ellenség által megégettetett. Igen megijedett a ráczság minden felől; hogy 
semmire sem mehetett, sokat tett Sőtér Tamásnak itt léte 300 lovas katonákkal, sokat 
tett a toronyban lévő taraczokknak sűrű lüvésekbül álló bőggése, azért is nem késtek, 
az Istentül megszégyeníttettek, az katonáktúl ostromoltattak, hajnaltul fogvást mint 
egy délesti tizenegy óráig tartott minden ostromlások. Mindazáltal A ráczok mivel 
számos sereggel voltak, belső értékét a városnak ‟sákmányra nem hányatta is, de külső 
értékét magával eltakarította, ökörcsordáikat, teheneiket, lovaikat, juhaikat, vala-
mellyek a város kívül találtattak, egyedül Borotvás István és Veres Kovács István gu-
lyabeli marhájuk tartattak meg Ujszász nevű pusztán.”  
 

– írta Balla Gergely.6 
 

 
Nagykőrösi piactér a szállodával (képeslap, 1900-as évek) 

 

 
 6  Szabó–Szilágyi 1856: 84–91. 
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A mezővárosi erődrendszer tehát védelmet biztosított Kőrös népe számára.  

A vastag téglafallal körbe vett református templom tornya volt a központi erő-

dítmény,7 ahová a fontosabb értékeket menekítették, s főleg az asszonyok, gyer-

mekek húzódtak be oda. A „belső város” a következő védelmi gyűrű, amely ga-

rágya, sánc, sövénykerítés volt. A külső várost az akolkertek képezték, ahol a cívis 

gazdák fejős, igás jószágaikat, télen juhaikat is tartották. Ezt is árokrendszer 

övezte. A sáncon pallókon lehetett átjutni, a főbb utaknál pedig kapuk szolgálták 

a város biztonságát.  

 

 
Kecskemét a vasút felől. Előtérben van a temető, gombos fejfákkal (Vahot 1856) 

 

A törökök kiűzésével járó háborús időszak létbizonytalanságot teremtett, s a 

városoknak a biztonságra kellett berendezkedniük. Jól példázza ezt az állapotot 

Nagykőrös, amikor feljegyezték 1691. január 18-án, hogy  
 
„Mikor Varasunk nagy nyomorusagban volt az felelem miatt Ezeket tettük Tizedesekk: 
Domány András, Komjáti Istvány, Nagy Gergely, Sági Istvány, Dobos Pál, Rab András, 
Millei Szűcs Mihály, Molnár János, Toth Mártony öcsöst. Szivos Péter Szabo Gergely, 
Fejér János, Vayko Mihály, Varga János, Szomolyán János, Teczik Pál”.  
 

A védelmi rendszer részét képező kapukra őrzőket alkalmaztak:  
 
„Ez Kapukon ugya‟ az Tavalyiak maradtak meg azon Conditiokkal mint tavaly 
Excepto, Stephano Nemeth kinek helyében Vayda Mihály succedal”.  
 

Összesen nyolc kapust alkalmazott a város, akiket adókezvezményben részesített.  
 
„Nemet Janos Kapusk 2do Martij Az minemű 3 kosár Dézma Kölessel tartozott vol-
na, Azt Kapusságára nála hattuk”, „Német Jánosnak 5 v Kölest Buzát 4. vekat”, 
„Peczi Varga Jánosnak is Attunk 1 Fert kölest, Buz -/II [0,5 – N.L.F.] Fert.”  
 

 
 7  A kerítés elbontására 1830-ban került sor. A téglát a gimnázium építésére használták. Novák 

1989. 



303 

– jegyezte fel a számadóbíró.8 A kapu mellett épület is állt, ahol a kapus meghúz-

hatta magát. Egy tanú vallomásában beszélt arról Kecskeméten 1704. december 

29-én, hogy  
 
„ez elött 5töd nappal Karácsony napján, Nagy Mihály az Halasi kapu mellett levő ka-
pusok gunyhójában többekkel edgyütt lett volna, Dél után Sori János kapus bé men-
vén a Gunnyhóban, mondgya az ot ben levőknek, miért nem kártyáztók? Ugy mond, 
kire felel Tok Miklos, hiszen nem annak valo nap vagyon ma, bizony ha 16 volna is 
mind az Tűzbe rakatnám”,  
 

s e mondása miatt tört ki a veszekedés, ami a városi bíróság elé került.9 

A magisztrátusok nagy gondot fordítottak a védőrendszer karbantartására, va-

lamint kapusokat alkalmaztak. A kecskeméti tanács 1768. október 14-én hozott 

határozatában újította meg a korábbi, ezzel kapcsolatos rendelkezéseit:  

 

 
Kecskemét központja az evangélikus templommal és a zsinagógával a 19. század végén (Kecskeméti Levéltár) 
 
„Minthogy már város kerítése a‟ lakosoknak nagy munkájokkal felállíttatott, hogy az 
az továbbra is állandó legyen, arra szorgalmatos gondot tartani szükséges, mellynek is 
helyesebb módja nem láttatik, hanemhogy azon kerítés öllel megmérettetvén, a há-
zaknak száma szerént felosztassék […] A város főbírájának kötelessége legyen, hogy 
kántoronként, és így egy esztendőben négyszer vagy maga a‟ vele szolgálókkal, vagy 
pedig a becsületes tanácsból deputálandó két pár emberséges emberekkel az város ár-
kait és kapuit megvisgálja vagy megvisgáltassa, vele lévén a tizedesek, és ha valamely 

 
 8  PML NkV SZK 1690/91. 2–3.  
 9  Iványosi-Szabó 1996. I.: 204. 
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házhoz kiosztott része a kerítésnek romlásban találtatik, menten azon gazda 
magistratusi hatalommal megintetessék. Ha pedig a romlást, marha, vagy sertés okoz-
za, azért a legközelebb való ház feleljen […] Minthogy a‟ kapuk a‟ fel ‟s alá kóborló 
gonosz emberek visgálása végett állítattak leginkább, azért azoknak őrizetése jóhírü és 
becsületbeli személyek állíttassanak, kiknek szolgálatjokért a‟ magistratustól valamely 
bér fog rendeltetni, és ezeknek tisztek lészen éjszakára a kiadandó órák szerént a‟ ka-
pukat bezárni és felnyitni […] A‟ kapusok úgy vigyázzanak, hogy minden idegen em-
bert, akár gyalog, akár lóháton, akár kocsin akarna bejutni, megvizsgálják,és ha 
passusa nem leened, ‟s másként is valami csavargó vagy gyanus személynek fog láttat-
ni, a‟ város házához be kisérje […] Azt pedig a‟ tapasztalás mutatja, hogy a‟ hol az 
árok élő fákkal meg vagyon rakva, mind ékesebb, mind tartósabb és erősebb, azért ki 
ki a lakosok a‟ reá esendő részt vagy füz, vagy nyár, vagy szilfákkal jó sürüen megrak-
ja, és mindadig gyarapítsa, míg a‟ fák jól felnevekednek, ‟s annakutánna is szorgalma-
tos gondviselés alatt tartsa […] Minthogy az árkok és kapuk a‟ belső vigyázás nélkül a‟ 
gonosz és elfajult embereket meg nem zabolázhatják, azért a‟ becsületes tanácsból 
minden tizednek 3 birája választassék, de egy esztendőben, hogy unalmas ne legyen 
azon kötelesség, csak egyik viselje a‟ tizedbíróságot […] Minden tizedbiró mellé a‟ ti-
zedeseken és kapitányokon kívül két jó gazda emberséges ember segítségül rendeltes-
sék, kik is azon esztendőbeli tizedbírótól szorosan függjenek…”10 
 

A városkapu tehát fontos szerepet töltött be a gyanús, kóborló személyek be-

vándorlásának megakadályozásában, de a bentlakók eltávolításában is. Mint isme-

retes, Kecskeméten Szijártó Szilvási Miklós tizedest hanyag munkája miatt azzal 

büntette a városi tanács 1737-ben, hogy a városban tartózkodó rossz erkölcsű 

személyeket a hátán kellett kicipelnie a városkapun a városból.11 Ugyancsak 

Kecskeméten történt 1742-ben, hogy Filep Jakabot – aki török rabságból szaba-

dult –, mivel elhagyta feleségét és más asszonnyal állt össze, hatvan korbácsütés-

sel fenyítették, s „valami Ziko Jakab nevű ember hátán vitte ki a városból”. A pa-

rázna nők sem részesültek irgalomban. Gábor Istvánné Tót Annát feslett élete 

miatt, s főleg azért, mert bordélyházat tartott, kicsapták a városból, a házát pedig 

lerombolták 1754-ben. Ugyanebben az esztendőben Bujdosó Pannának is bün-

hődnie kellett:  
 

„ki ez elött harmad nappal káromkodás és paráznaság végett a‟ városból kicsa-
pattatott, ismét vissza jött, és gyalog katonasággal éjszakánként paráználkodni meré-
szelt, hurok által, harangszó mellett ismét kikisértetett ‟s mentében 25 korbáccsala il-
lettetett – határozot a tanács. Két bába jelentett egy „Kocza nevű menyecskére” a 
magisztrátusnak 1758-ban, hogy három hónapos terhe van. Vallatóra fogták, s „ezen 
czundra két rendbéli paráznaságot vállalt magára”, de „mithogy viselősnek találtatott, 
a‟ farára kolomp köttetvén, a városból kitiltatott”.12 

 
10  Iványosi-Szabó 1985: 75–76. 
11  Iványosi-Szabó 1985: 58–59. 
12  Novák 1983: 19. 



305 

A mezővárosi erődrendszer fokozatosan elveszítette funkcióját a 18. század-

ban, de csupán a 19. század első felében szűnt meg véglegesen, mikor a város ter-

jeszkedésének akadályává vált.13 A kecskeméti magisztrátus még 1811. április 1-

jei határozatában is rendelkezik a városárokról, kapukról, mint a vagyon- és köz-

biztonságot szolgáló védelmi rendszerről:  
 
„A város árkai, a‟ mennyiben meg volnának, újíttassanak meg, a‟ hol pedig még a‟ vá-
ros körül kerítve nem volna, keríttessen körül, az újonnan ásandó árok ductusáról te-
endő vélemény e‟ végre Senenator Ladányi Gergely és Balásfalvi Pál uraktul minél 
elébb elvárattatván […] A város kapu régi helyeiken és azok mellett a‟ kapusoknak 
házaik állíttassanak fel, azon kapun kívül a‟ városba való bejövetel úgy mint a‟ kime-
netel tellyességgel tilalmas lészen, a‟ kapusoknak kötelességeik pedig azonnal, a‟ mi-
dőn fel állíttatnak, nekiek ki fog adattatni…”14 
 

Az árkon belül meghúzódó belsőségen halmazosan sorakoztak a lakóházak. 

Ezeken kívül a kamra, tyúk- és disznóól, valamint lóistálló volt a legfontosabb 

építmény a portán, amelyek a baromfi, lúd, kacsa, pulyka, sertés tartását szolgál-

ták. A városi hatóságoknak sok nehézséget okozott a városszerte, utcákon járó 

disznók, s a portákról elszökött baromfifélék.15 A városi portán álló istálló való-

jában katonaistálló volt,16 amelynek építését a hatóság szorgalmazta annak érde-

kében, hogy a beszállásoláskor a katonák lovai elhelyezést nyerhessenek. A kato-

nai beszállásolással kapcsolatban Kecskemét magisztrátusa a következőket ren-

delte el 1783. február 14-én:  
 
„A‟ felséges rendelések szerint minthogy a‟ transennát nem kevés számmal várhatjuk 
városunkra, mellynek terhét, minthogy minden lakosnak egyaránt kelletik viselni, mivel 
a‟ városban minnyájan egyenlő jussal lakunk, tizedenként fog publicaltatni, hogy mind 
azok, a‟ kik akárhol bírnak földet, igás marhát szerezzenek jó eleve, hogy restsége és elé-

 
13  Novák 1978a: 141–142, 1982a: 178. 
14  Iványosi-Szabó 1985: 161. 
15  Cegléden még a 19. század közepén is számos adat igazolja a baromfitartást. A városi tanács 

hirdetményekben kerestette az elveszett jószágot: például 1856-ban „Antal János házátul tegnap 
délutáni órákban elveszett 4. nőstény pullykája” (PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. márc. 23. 
17. sz.), „Gyarmathy Jánostol elveszett egy öreg gunár lud Csütörtökön estve felé”. (PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. júl. 13. 22. sz.); ugyancsak a ceglédi tanács korlátozta a sertés 
tartását: „Komolyan figyelmeztetnek minden lakosok kik sertéseiket a‟ kanász elébe nem hajtják 
hogy azokat az utzán szaladgálni büntetés terhe alatt nemerészeljék, hanem azt napal kötelesek 
az olba rekeszteni vagy csordára hajtani” – hirdették 1856. június 29-én (PML CgV Hirdetések 
Jkv. 1854/58. 1856. jún. 29. 15. sz.). 

16  „Németólnak, „Német istállónak” is nevezték – mint a Hajdúságban –, utalva arra, hogy az ide-
gen, többségében osztrák, német, morva, cseh katonaság számára tette kötelezővé a hatóság 
belsőségen is a lakosok számára. Lásd Novák 1975a. 
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gedetlensége miatt senki magának bajt ne szerezzen, lakos társának pedig maga kárával 
több terhet ne rójjon vállaira, az istállókat is mindnyájan készen tartsák.”17  
 

Kecskemét városa a katonaistállókkal kapcsolatban a következőket határozta 

1822-ben:  
 
„Több rendbeli panaszos jelentésből az vétetvén észre, hogy némelyek a‟ lakosok kö-
zül a‟ quartélyos katona tartással mások felett leginkább azért, hogy a‟ lakosok házaik-
nál istállók kevesebb számmal találtatnak, terheltetnek, az határoztatott, hogy mivel 
minden házzal biró lakos a‟ katonatartással köteles, ‟s ezen városban állandóan lovas 
katonaság fekszik, hogy kiki házánál bármely sorsú legyen is azon lakos, istállót épít-
tessen, hogy ekként a‟ quartélyos katona tartás terhét osztani és a‟ lakosokat a‟ 
gyakrabbi katonatartástul felmenteni lehessen. Mely ezen rendelés a‟ köztudomány 
végett amidőn tizedenként kihirdetni rendeltetik, a‟ senator urak kiküldetnek, hogy 
tizedjeiket eljárván, ahol az istálló építése a‟ hely tágasságára nézve megeshet, a‟ lakost 
istálló építésére kötelezze.”18  
 

A városi hatóság szoros felügyelet alatt tartotta a katonaistállókat. Ha beszálláso-

lásra került sor, akkor a katonákat és lovaikat is a lakosoknál helyezték el. Cegléd 

város tanácsa 1857. június 28-án figyelmeztette a gazdákat,  
 
„Miután a‟ magas Felsőbbségnek bejelentetett, hogy tőbb czeglédi gazdák istállót nem 
építenek, sőt sokan elrontották, vagy szobának csinálták, – tudtul adatik a‟ lakósoknak 
hogy a‟ katonaság már két hét mulva ide be fog vonulni, a‟ mely gazdáknál kész jó is-
tállók nem lesznek, a‟ cs. K. Katonaság utasítva van, azon esetben a’ szobákba kös-
se lovait, – az illy kellemetlenséget olly lakosok aztán magoknak tulajdonítsák.”19  
 

A katonaság beszállásolásának közeledtével július 5-én megismételte a városi ha-

tóság a katonaistállók rendben tartását:  
 
„A‟ Cs. K. Katonaság már folyó hó 14én jőni fog, ha valamely lakosnál az istálló rend-
ben nem lesz, az magának tulajdonítsa ha a‟ katona lovát a‟ szobába köti be, ‟s azon 
fölül az olly gazda a‟ Tekintetes Szolgabíróság által testi büntetéssel is fenyíttetni 
fog.”20 Ceglédre a „Ferencz Jósef Császár Ő Felsége nevét viselő Iő számú vértes ez-
red” érkezett meg.21 

 
17  Iványosi-Szabó 1985: 112. 
18  Iványosi-Szabó 1985: 217. 
19  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. jún. 28. 13. sz. 
20  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. júl. 5. 6. sz. 
21  Az itt állomásozó katonaság lóversenyt is rendezett: a vértesezred „tisztikara által f. hó 25én tar-

tandó lóverseny alkalmával egy paraszt futás is fog tartatni, mellyre 100 pftnyi aláírás történ-
vén, ebből az első 60 pft a‟ második 30 pft a 3ik 10 pftnyi díjt nyerend. A‟ futtatási tér 2120 le-
pés leend. A‟ futtatáshoz hozott lovaknak az illető gazdák tulajdonának kelle lennie. A‟ futtatás 
augusztus 25én délután ¼ 4 órakor Czegléden fog tartatni,, és a‟ részt venni szándékozók tar-



307 

A vermek rendszerint az utcákon, a ház előtt helyezkedtek el. Például Kecs-

keméten 1677-ben Oláh János székbíró azzal a panasszal fordult a városi tanács-

hoz, hogy a Derék utcában hat verme van, amelyet 30-40 éve az atyjával használ-

nak, de mivel tűzvész miatt leégett a ház, eladták, elköltöztek onnan, a portájuk 

Szűcs István kezére került, aki a vermek használatáért bért követelt Oláh János-

tól, „külömben azoknak bevágatását igéri”. A tanács úgy határozott: „Azt talalia a 

Böcsületes Tanács hogy senki it a mi Varosunkban ház helyet pénzen el nem 

adhat, mert az Földes Uré a föld, hanem a rajta való épületet adhattya el”, 

s mivel Szűcs megvásárolta a házát, Oláh a ház „curiáján” [telkén – N.L.F.] lévő 

hat vermet bérfizetés nélkül tovább is használja, s ha Szűcs bevágatná azokat, 

Oláh őt „mígh az kárt helyre nem csináltattya Fogházban tarthattya”. Ugyancsak 

Kecskeméten, 1689-ben írták össze a vermeket:  
 
„A váras vermeinek fedezéseirül való számtartásunk. A‟ városháza tornácán vagyon 4 
verem: ketteiben vagyon búza, árpa a‟ ketteiben. Sántha Judit nádháza környül töl-
töttem meg 5 vermeket, mind árpával, benn a‟ hárma az hajlékban. Benn a‟ kertében 
az ajtó, avagy kapu táján vagyon egy verem teli zabbal az öreg kapu táján jobb felől. 
Ugyan a‟ nádhajlék környül 3 verem, árpa ketteiben, az harmadikban búza. A mészár-
székre, amely kis kapun ki járnak jobb kéz felől egy lépésnyire egy verem árpa. A‟ 
csapszének, avagy az öreg felső pinczének a‟ mészárszék felől való sarkán két lépés-
nyire egy verem tele búzával. Sántha Judit nádházának a‟ templom felől való végén 
búza egy verem. Sántha Judit nádháza körül mostanság 3 verem árpával. Mészárszék 
felé nyíló kapufélen jobb kéz felől egy verem árpa. Városháza sarkánál az kerítéssel 
szemközben egy verem búza. Item az mellett egy verem köles. Vak Pál háza sarka 
eránt egy verem árpa. Item az ablak alatt köles. Item az másik ablak alatt búza. Item 
az pitvarnak ajtaja elött köles 2. Váras ablaka eránt az Szőke István kútjánál egy ve-
rem köles. Item az váras háza megette egy verem árpa. Item az fedeles szín alatt árpa 
harmadik is. Ugyanott mellette egy verem búza. Ugyan melelette búza egy veremmel. 
Totaliter 4 búza, árpa 7 verem, köles 3 veremmel. Sántha Juditnak éppen a‟ kapujában 
vagyon egy verem teli búzával. A‟ nagy háznak a jobb felől való szegeletihez csak kö-
zel az ucza felől egy verem búza. Mellette fellyül egy verem köles. A guzidorium alsó 
sarkán alól mindgyárt, egy verem teli zabbal és árpával. Item a‟ városháza mentében a‟ 
búzához közel alól egy verem árpa, circiter 2 lépésnyire. A Wak Pál házának ablakai 
iránt majd egy lépésnyire árpa egy verem. Item a‟ város[háza] háta megett a‟ búzave-
remhez 2 lépésnyire a fogház felé egy verem teli zabbal. Szalai Miklós boltya elött kí-
vül vagyon a‟ Tóth Kata házánál egy verem kölessel teli. Mellette annak ugyan ottan 
egy verem teli kölessel. Item mégis a‟ városháza mentiben kívül a‟ fogház felé két ve-
rem árpával teli. A Vak Pál háza fala mellett ismét 3 verem búza egymás mellett az aj-
tó eránt egyik, ketteje elölről két-két lépésnyire egymáshoz. Ugyan ott abban a‟ sorban 
előlről két lépésnyire búzaveremhöz vagyon egy verem köles. Item a‟ városháza men-

 
toznak e‟ napnak legfelyebb délután 3 óráig a‟ verseny téren megjelenni” – adta hírül Cegléd vá-
rosa. PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. aug. 16. 13. sz. 



308 

tiben az kamra ablak iránt 1 verem teli kölessel. Item a‟ tájra mégis egy verem tele, de 
nem tudgyuk mivel”  
 

– jegyezték fel.22 
 

 
Kecskemét központja a régi városházával és a Ferences templommal a 19. század végén  

(Kecskeméti Levéltár) 
 

Kecskeméten 1692-ből is ismeretes a város központjában található vermek 

feljegyzése:  
 

 
Kecskemét új központja a zsinagógával (Antal Sándor gimnazista fényképfelvétele, 1906) 

 
22  Iványosi-Szabó 2008. II.: 774–775. 
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„Az fa Lo előtt való 12 életes vermek rendi. Sz. K. [Szentkirályi – N.L.F.] Pál uram 
bottyának [boltjának – N.L.F.] csapszék felőli valo szegletitől jo öt lépés az első soron 
az első verem igyenessen kell mennyi az káponának középső kőrakása felé. Az má-
sodik ahoz 3 lépés, 3dik is ahoz lépés 4dik is consequent 3 lépés, 5dik /. 3 lépés. Az 
második sorba a fa lo felől az első sortol lépvén hármat az 5dik veremtől igyenessen 
az Papista torony mellet levő kőláp szélnyit nézve onnet egy más után 5 verem va-
gyon mind három három lépés egy mástul Sz. Király Pál Uram bottya felé. Eddig tiz 
verem vagyon […] Az tizenegyediket kel keresni igyenessen menvén az 6dik veremtul 
hármat lépvén az Váras hazanak nagy szelem ágassa irant, az 12dik ehez hat lepes  
 

 
Kecskemét központja a Ferences és a református templommal a 19. század végén  

(Kecskeméti Levéltár) 
 
menven Sz. K. Pál Úr bottyának a fa lo felől valo korom gerendája iránt. A Csap 
szék körül valo 9 életes vermek Le írása. Az első a Csap szék gátorjának mellyet Ko-
váts Gergely Úr csináltatott az felső szegletitül két kis Lépés igyenessen menvén De-
meter Márton úr bottyának nap nyugot felől valo szegletire. Második ehez 4 Lépés 
ugyan az bot szeglete felé. Az 3dik ugyan az csap szék nap kelet valo szegletitül 
nezven Deák Pál Úr Kéményire 3 lépés épen az út közepén, menvén nap keletre az 
szekér uton ezen kívül kettő egy más után három három lépésnyire az 6dik Verem is 
harom Lépes az 5diktül mely az szeker út közepin vagyon menvén az Szana György 
kéménye felé, de ezen négy vermek üresek mostan. Az 7dik el kezdvén Lépni az pa-
lánk kapujátul mind az szekeruttyán tovab menvén az uton az 8dik jo lépés ehez, a 
9dik ez két verem közöt fölyül az uton két két jo lépés mind az 7dikhez, s mind az 
8dikhoz. Az 9dikhez két lépés az 10dik az Csap szeknek nap kelet fele valo felső 
szegleti fele tartván. Ehez három lépés az 11dik menvén az Papista Torony kőlápja 
külső szeli felé. Az 12dik ehez három lépés menvén az Ecclesia pinczeje Gátorja 
szája felé. Az 13dik 8 lépés az Kerekes Istvány Uram kemenye felé igyenessen. Az 
tizen negyedik az második és a 11dik között közép tájon, az Tizen őtödik az első és a 
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második verem közöt az uton alol két két lépés. Az 16dik ahoz két lépés az kapu fele 
az út mellet. A kapun alol az palánk mentiben kettő egymás mellet az első 3 lépés az 
kapu sarkához ehez 2 lépés az másik alol. A Debreczenyi piaczon 2 üressek. Az első 
Ketskes Gergely bottyának az ajtajátul nézvén az Bende János boros kamrája fele 6 
lépés. Az második ehez két lépés nézvén Beleki úr komrája verminek közepit.”23 
 

Tehát Kecskeméten, a palánkkal körbe vett városközpontban – itt állt a ká-

polna, a római katolikus ferences rendi templom, a városháza – vermekben tárol-

ták a gabonát. Nem csak itt, hanem a város egész területén – mint a másik két vá-

rosban is – az utcákon, a házak előtt vagy partosabb helyeken (Cegléden a Kőrösi 

út végénél, a vásárállás környékén) csoportosan ásták ki a vermeket, a lakosság 

gabonájának tárolása céljából.24 

A városokban rendszerint körte alakú vermeket készítettek, a tanyavilágban 

előfordultak az egyszerűbb sírvermek is.25 Mintegy – a talajvízszinttől függően – 

2-3 méter mély gödröt ástak a kötöttebb, agyagos talajba, amelynek oldalát szal-

ma tüzével égették ki. Ebbe a verembe került a gabona, köles. Mivel balesetve-

szélyt jelentettek, emiatt is számos statútum született mindhárom városban, elő-

írva, hogy ki-ki fedje le kerékkel vagy más alkalmatossággal a biztonságos közle-

kedés érdekében. Nagykőrös város az 1747. évi szabályrendeletei között előírta, 

mivel hogy  
 
„a‟ Ve‟rmekre való gondviseletlenség miatt gyakorta nagy károk és veszedelmek kö-
vetkeznek, kivált Felséges Királyunk vitézlő Rendei, úgy Utasok, ‟s Lakosok Joszágai 
és személlyek iránt, azért kiki maga vermére úgy vigyázzon, hogy tsinálatlan ne 
hadgya a fel bontás után, vagy ha akarmi oktul bé szakad, azonnal bétsinállya, más-
ként, akarminémű kár az illyetén gondatlanságbúl következik, tulajdon maga költ-
ségébül tartozik meg fizetni, vagy ha a‟ kár elött a‟ verem gondviseletlenül találtatik, 
bévágattatik. A‟ szemeteknekis, és ganéjoknak az útzzákra való kihordása tilalmaztati, 
valamint a‟ Czefrének és Törkölynek kihordása is.”26  
 

A verem egyéb veszélyt is magában hordozott. A nagyobb mennyiségben tárolt – 

akár 4–5 köbméter – gabona veszélyes gázokat is termelt, s ebből komoly baleset 

származhatott. Cegléd város tanácsa ezzel kapcsolatban hirdette rendeletét pél-

dául 1853. május 22-én, miszerint  

 

 
23  Iványosi-Szabó 1996. I.: 115, 145–146.  
24  Nagykőrösön a központban, a régi Budai út (későbbi Vasút út) mellett álló házak előtt is voltak 

vermek. (Ezeket a házakat – köztük Steiner Farkas boltja, Esser-féle patikaház – a 19–20. szá-
zadforduló idején bontották el, amikor megépült a Postapalota és bővült a piactér a kisvároshá-
za előtti térséggel.) A Ceglédi út sarkán történt elektromos vezeték lefektetése során az 1970-es 
években az árokásás során bukkantak elő a kölessel megrakott vermek. 

25  Vö. Füzes 1984: 108–110. 
26  Novák1979a: 190; BKML KkV Tan. Stat. Opp. 1756. 
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„Figyelmeztetnek a‟ lakosok, különösen a‟ gazdák hogy – a‟ leg közelebb történt 
szomorú eseten okulva – felbontandó vermeikbe embert lebocsájtani ne merészelje-
nek, mielőtt azokat Tűz lánggal meg próbálják; mert a‟ ki vétkes gondatlanságban ta-
pasztaltatnak igen kemény büntetést vonandnak magukra.”27 
 

Jóllehet a mezővárosi hatóság tiltotta a szemét utcára hordását,28 az utcák 

karbantartását szükségesnek tartotta. A gyalogjárást deszkapallóval könnyítették, 

s az úttestet magát pedig feltöltötték. Cegléd város például meghatározta 1852. 

december 12-én, hogy  
 
„fellszóllítatnak a‟ lakosok hogy a‟ jelenlegi jó időt használva a‟ Várason levő utczákat 
meg tölteni igyekezzenek a‟ földes gazdák kocsikkal a‟ hazas Zsellérek pedig gyalogo-
san, valamint a‟ közmunkával tartozók a‟ NKőrösi uton Nagy István házánál a‟ szo-
kott készületekkel állva megjelenjenek:”29 
 

 
Cegléd központja a katolikus és református templommal a 19. század végén (OMMIK) 

 

 
27  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. május 22. 19. sz. 
28  Cegléd város ezzel kapcsolatban több hirdetményt is közzé tett: „Figyelmeztetnek az illető la-

kosok, különösen pedig a tímárok festők és pálinka főző iparosok, hogy ezen túl minden az 
utczára kifolyasztott tisztatátalanságért 5 pft bírsággal fognak büntettetni, ennek kikerülése vé-
gett az udvaron emésztő gödör lesz készítendő.” PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. 
okt. 9. 29. sz.; „Tapasztalván hogy a döglött kutyák, macskák és más állatok, többnyire a házak 
eleibe az utzára kidobatnak, a helyett hogy minden illető által elásatnának, – figyelmeztetnek a 
lakosok, hogy mindenki, kinek háza elött bár mi döglett álat és fog jövőre találtatni – 5 ftol 10 
ftig pengő pénzben fognak büntetteni.” PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1855. júl. 29. 1. sz. 

29  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. dec. 12. 15. sz. 
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A 19. század elején már mindinkább szűknek bizonyult a belsőség, újabb és 

újabb területeket osztottak ki házhelyeknek a város árkán kívül: Kecskeméten az 

Újváros 1810-ben, Nagykőrösön az 1820-as években a Tabánt, a harmincas-

negyvenes években az 1739/40. évi pestisjárvány után bezárt, száz évre zárolt 

temető területét a Kecskeméti út nyugati oldalán, a Kürti-ér déli részén alakult ki 

a „kúria-negyed” (itt épült fel több kisnemesi kúria – Patay, Molnár, Kalocsa, 

Dabasi Halász-Tanárky, Vajkó-Beretvás), Cegléden az Újvárost az 1834-es nagy 

tűzvész utáni városrendezés során az 1840-es években.30 Kecskeméten a 19. szá-

zad közepe táján mérték ki a Rávágyot, s a 20. század elején többek között a Rend-

őrfalut, Nagykőrösön a Gatyaszárfalut az Örkényi út mellett, ahol a szegényebb 

sorsúak juthattak házhelyhez. Cegléden századunk elején népesedett be a Szűcste-

lep, a vasúton túli területen. 

 

 
Cegléd „protestáns főtere” Kossuth-szoborral és a városházával (képeslap, 20. század eleje) 

 

A 19. század elején az egymást követő tűzvészek mozdították elő a belsőség 

rendezését. Nagykőrös keleti része az aklokkal együtt égett le 1826-ban. Az új 

telkeket mérnökileg osztották ki, de a tervbe vett egész belsőség regulációja nem 

valósult meg.31 A többször tervbe vett városrendezés során, 1847-ben is megfo-

galmazódott a városi tanács részéről a szabályozás kérdése, hogy az  
 
„utczák szabályozásának fő elve , hogy azon térségek egyenessek legyenek, mert ha 
erre figyelem nincs, a‟ közlekedés nehéz és veszedelmes […] ez oly utczán kell inkább 

 
30  Novák1978a: 141, 1982a: 178. 
31  Ezt megelőzően 1810. júniusában, valamint 1812. júniusában is volt tűz a városban. Vö. BKML 

KkV Tan. Jkv. 1812: 238–239.  
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figyelembe venni hol a‟ közlekedés nagy és a‟ sürü rendetlen épületek náddal fedet-
vén, - hogy pedig Sáfár Jósef Úr háza megett, és a‟ Városi községnek volt kéménysep-
rői háza elött uttza több pusztákra, és szöllős kertekbe is lehetvén rajta menni, mely 
fontos közlekedési út közszerte tudomásra van, továbbá, hogy ezen görbén kanyaro-
dó utsza mentében a‟ szegénység összve vissza épitett viskói gazzal fedetvék, szinte 
köz tudomás, valamint az is, hogy azon zugokban csak gödör kutak léteznek, melyek 
csekély vizűek lévén, tűzvész idején szolgálatot nem telyesítenek…”32  
 

Az 1826-os tűzvész után mérnökileg rendezett területen mérték ki a házas-

telkeket. A városi tanács május 2-i ülésén meghatározták, hogy a keleti égett vá-

rosrészen, a nyugati Tabánban kiosztandó fundusok területe 120 □ öl legyen. Ar-

ról is határoztak, hogy  
 
„mind a‟ régi belső Városban, mind az ez után ki osztandó Ház Helyeken egy egy 
Udvar 160. quadrát ölet foglallyon magába, követekezésképpen a‟ Városba 160. ölnél 
kissebb udvarok meg ne hagyattassanak, azomba önként értetődik, hogy mivel 
külömben is ezen regulatioba az épületek fő ritkítása a‟ fő tzél, tehát a‟ 160. □ ölnél 
kisseebb fundusok pótlására az ezen alsó mértéket felyül haladó szomszéd fundusból 
valamely rész tsak egyedül tsak abba az esetben szakasztódhatik el, ha zaon el sza-
kasztandó rész az illető Birtokosnak Commoditásával a‟ leg kisebb kára nélkül másik 
szomszéd cassálandó fundusból helyre pótolhatik, hogy így a‟ 160. □ ölet meg haladó 
Udvarok ezen regulationál fogva semmi tekintetbe meg ne kissebbítődjenek.”33 
 

 
Cegléd „katolikus főtere” a katolikus templommal, előtte ártézi kúttal (képeslap, 20. század eleje) 

 

 
32  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1847. 1182. sz. 
33  Novák 1978a: 143–144. 
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Kecskemétet is több tűzvész sújtotta (legnagyobbak közé tartozott az 1819. 

évi).34 Kecskemét és Nagykőrös halmazos belsőségi szerkezete évszázadok során 

megőrződött, míg Cegléd központját az 1834. évi tűzvész után szabályozták, az 

uradalom irányításával mérnökileg mérték ki a belsőséget.35 

A házakkal zsúfolt halmazos központot, a „várost” övező árkon kívül helyez-

kedtek el az aklok és kertek, a tulajdonképpeni gazdasági udvarok, ahol az istállók, 

színek és egyéb gazdasági építmények (pl. pálinkafőző házak) foglaltak helyet, s 

ott veteményeskertet is műveltek a lakosok. Az „akol” név eredetileg a marha 

szállását jelölte, azonban – a település vonatkozásában – magát a beépítettséget 

jelentette, azt a gazdasági udvart, ahol a rakományok, színek, istállók, szérűk is 

megtalálhatók voltak. A „kert” (akolkert) veteményeskert volt, vagy „puszta kert”, 

vagy pedig „akol” melletti „akolkert”, „veteményes kert”.36 

Aklok csupán Cegléden és Nagykőrösön léteztek, Kecskeméten nem alakult 

ki az akolkertes rendszer. Körbe vették a város központját, a belsőség részét al-

kották (ún. kertesség vagy kétbeltelkűség). Nagykőrös északi részén a Bokrosi, 

Vízállási vagy Gátoldali, délen-délkeleten a Baracsi közi, Kecskeméti, Szolnoki kapui, 

nyugaton pedig a Budai kapui és Siratói aklok fogták körbe a várost. Cegléden a 

nagy településszerkezeti átalakítás, a reguláció előtt hasonló volt a helyzet. Itt név 

szerint csak a „kőrösi úti aklok” ismeretesek.37 Kecskemét belsősége bár halma-

zos volt, mégsem alakult ki a kétbeltelkűsége, a kertesség. Ez a mezőváros vi-

szonylag nagy lélekszámával, s a tágas határ mezeikertes-szállásos településrend-

szerével magyarázható. 

A házhelyekhez hasonlóan az aklokat is a magisztrátus osztotta a mezőváros 

polgárainak. Cegléd földesúri fennhatóság alá kerülése után az uradalmi tiszti hi-

vatal döntött az aklok kiosztásának ügyében is. „Aklot” rendszerint a várost öve-

ző legelő területéből hasítottak ki. A pusztaföldet bekerítették, kerti veteménye-

ket ültettek bele, s külön elkerítették az aklot is. Például Nagykőrösön arról van 

tudomásunk 1776-ban, hogy Öregebb Darányi István a „Nemes Tanáts enge-

delmébül fogott egy Aklot és egy Káposztás Kertet, a‟ mellyeket a‟ maga Curája 

által el készített”.38 1783-ban arról történt említés, hogy még ötven esztendővel 

azelőtt „öreg Becser Andrásnak édes Attya Néhai Becser Mihály gyepbül fogta 

fel, és ő kerítette fel” az aklot. Ugyancsak 1783-ban képezte pereskedés tárgyát az 

akol:  
 

 
34  Novák 1978a: 142–146. 
35  Novák 1982a: 177. 
36  Novák 1978a: 134–138. 
37  Novák 1982a: 177. 
38  PML NkV Törv. sz. Peres ir. 297. sz. 4. cs. 
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„Szűt Pál Mihály Szabó Mihálynak adott a‟ Víz álláson egy puszta kertet, mellynek az-
után a‟ garadgyáját Szabó Mihály tsinálta és tövisskelte, és egy Istállót is épített benne, 
azután pedig elöl hátul mindig fogdosván a‟ szabad földből hozzá”,  
 

ami a hatóság ellenzését váltotta ki.39 Hogy hogyan nézett ki az akol – megismer-

hetjük egy tanúvallomásból, 1782-ben –, amelyet Csúzi István vásárolt meg 

Nagykőrösön néhai Szegi Andrástól:  
 
„Azon akolnak volt Garádja bátor nem magas, a‟ Garádja mellett árók is vólt, Kapuja 
pedig mint Aklokon lenni szokott oly bőségű volt, hogy rendesen bé lehetett rajta lát-
ni; mi sövény kapuját illeti, nem igen volt jó már akkor; továbbá pedig volt az Akolba 
egy kis Istálló is, Nyírfa Vesszőből fonva és Gazzal bé fedve […] Akol Garájában 
voltak szép szilfák is ugy Bodza fák, a‟ Szilfák ugyan oly Vastagságúak, hogy tengely-
nek is alkalmatossak lehettek volna már akkor, az Árok szélében pedig vastag Fűzfa 
tuskók voltak”.40 
 

 
Szárazmalmok Cegléd északi részén. 19. század vége (OMMIK) 

 

Az aklok gazdasági szerepének fontosságát hangsúlyozzák az istállók, színek, 

„pálinkafőző házak”, s esztrengák.41 Itt tartották tehát az igás jószágot, fejős te-

heneket, juhokat. Rendszerint akolbeli istállóban háltak a gazda nőtlen fiai, vagy a 

ridegek, betyárok, szolgák, akik gondozták a jószágot, s elvégezték a házi gazda-

ság körüli teendőket is. 

 
39  PML NkV Törv. sz. Peres ir. V. 5. 297. sz.; V. 10. Nro 3. 643. sz. 
40  PML NkV Törv. sz. Peres ir. 445. sz. 7. cs. 
41  Például: „Hétfőn virradora Márta Mihály Akol Istállojából elloptak 4 lóravaló egész szerszámot 

2 kocsikötő kötelet, 1 lánczot, 1 ponyvát, 1 kenyeres tarisznyát eleségestől, 1 vas villát, 4 kötő-
féket 2 bekó kulcsal, 1 első saraglyát kocsiról és az istálló ajtó kulcsát.” – adta hírül a köröz-
vényt Cegléd városa 1855. július 23-án. PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1855. júl. 23. 5. sz. 
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Az aklok beépülése a 19. század elejétől ment végbe. A demográfiai viszo-

nyok, a népesség gyarapodása miatt szükséges volt a belsőség terjeszkedése, s a 

határbeli üzemközpontok is (Kőrös esetében) mindinkább szükségtelenné tették 

a belső gazdasági üzemközpontot. Kecskeméten és Nagykőrösön a redempcióig 

megkövetelték a városokban való lakást. Kecskeméten például, akinek nem volt 

városi háza, földet sem birtokolhatott a határban, s a bérelt pusztákon.42 Nagykő-

rösön az 1830-as években már tapasztalható az aklokon történő lakás. Az 1826-

os tűzvész után a városi tanács foglalkozott az aklok helyzetével is, rendeletileg 

írták elő, hogy  
 

 
Szárazmalmok Kecskeméten 1906-ban (Novák 1989) 

 
„Mivel Nkőrösön az Aklokba való házak építése nagyon lábra kapott, hogy ott épít-
tendő Házak valamelly rendbe hozattassanak, azomba ne tálán az ott támadható tü-
zek a‟ Városba valo bé jövetele a‟ lehetőségig akadályozódjon, szükséges, hogy azon 
Aklok a‟ Várostól 12 öl szélességű uttzával el választatván rendes utzákra szaggattas-
sanak, közzülök minden szalma ‟s egyéb könnyen gyúló matériákbul való garádja 
azonnal cassáltatván, helyettek tégla, vályog, vagy sár kerítsek állíttassanak, és úgy 
szinten azok Házaknak fordíthatódván, ott is 160. quadrát ölnél kisebb udvarok 
semmi tekintetbe ne lehessenek”.43  
 

Cegléden az 1786-os úrbérrendezést követően csupán a fertályosok és félfertá-

lyosok váltak jogosulttá aklok birtoklására (a jobbágyok eredetileg csak tanyabir-

tokosok lehettek). Az 1834-es nagy tűzvész utáni városrendezés során a város 

 
42  Iványosi-Szabó 1987: 96. 
43  Novák 1978a: 144. 
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északi és déli részén jelölték ki az aklokat.44 Az aklok benépesedése Cegléden az 

úrbéri megváltakozás, illetve a legelő felosztása után ment végbe.45  

A gabona őrlését, darálását végző malmok rendszerint a város belső területén 

épültek fel. Cegléden a Gerje patakon, Nagykőrösön a Kőrös éren már működ-

tek a 17. században vízimalmok is. Cegléden a 19. század közepén is még javában 

dolgoztak a vízimalmok. Az 1850-es években a kisnemes Kapu családnak, Szalay 

Istvánnak, Turi Józsefnek, Vida Istvánnak, de az uradalomnak is volt a birtoká-

ban.46 Cegléd városnak is volt vízimalma a Bedében.47 A város rendszerint ha-

szonbérbe adta malmait: „A‟ város két vizi malma ma dél után isteni tisztelet vé-

geztével […] haszonbérbe fog adatni” – hirdették 1857. december 13-án.48 
 

 
Szárazmalom Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 
44  A városi tanács hirdetményében tudatja 1862-ben, hogy „Bálint Mihálynak a‟ Kálvária [r. kat. 

temető – N.L.F. melletii aklában van egy boglya széna ‟s egy kazal árpa szalma eladó.” PML 
CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. márc. 2. 12. sz. 

45  Novák1978a: 141–142, 1982a: 177–178, 1994; vö. Kocsis 1982. 
46  A városi tanács hirdetményeiben találkozunk velük. Így 1852-ben: „Kapu Sára Nagy Mihályné, 

Kapu Gábor és Kapu Lajos képében Seres Sámuel, Kapu Jósef és Turi Josef vízi malmaik közt 
fekvő vízi malmokat el adták Vida Istvánnak 7000 vftért:” PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 
11852. jan. 11. 33. sz.; 1853-ban: „Szalay István vízi malma árkán több gazdák hidat építeni 
szándékozván” PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. febr. 6. 1. sz.; „Magyar Pál cselédje 
tegnap elött d.u. az uraság vízi malmától hazaáig elvesztett egy zsák lisztet”. 1853. máj. 22. 3. sz. 

47  „A városi Bedei vízi malomnak teteje, fala, négy malom kő árverés útján a következő kedden 
akár ott helyben akár itt a városházánal árverés utján el fog adatni” – tette közzé a tanács. PML 
CgV Hirdetések Jkv. 1862/64. 1864. jan. 17. 5. sz. 

48  PML NkV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1857. dec. 13. 10. sz. 
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A szárazmalom lójárgányos meghajtású volt, őrlése olajsutulásra is szolgált.  

A náddal, zsindellyel való fedése miatt tűzveszélyesnek számított, ezért a hatósá-

gok igyekeztek azokat a városközpont szélére telepíttetni. Például Nagykőrös vá-

rosának 1856. szeptember 28-án kiadott hirdetménye szerint  
 

 
Szárazmalom Kecskeméten 1906-ban (Novák 1989) 

 
„a‟ Pest Solt megyei Nagy tekéntetű Cs: Kir: Főnökségnek […] kibocsájtott rendelet 
kapcsán meghagyatik a‟ Cs: Kir: Szolgabírói hivatalnak, hogy itt minden helyen létező 
száraz /.ló:/ malmok nem csak az útczákat és ország utakat elsútítják (sic!), a‟ közleke-
dést gátolják, – hanem felette tűzveszélyesek is, azok a‟ város belsejéből eltávolítan-
dók lesznek, ezen téren kell minden malmos gazdának malom helyet kimutatni, ezen 
hely ugyan a‟ községnek tulajdonává marad, mind az által mig azon helyen malma áll, 
a‟ malom gazdájának fizetés nélkül át engedtetik, ‟s általa a‟ malma le is adathatik…”49  

 

Kecskeméten és Nagykőrösön ennek nem volt következménye, viszont Cegléden 

megtörtént a szárazmalmok kitelepítése a város északi részén sorakozó akolker-

tes területre. Ennek kiváltó oka az 1834-es nagy tűzvész, s az azt követő város-

rendezés, szabályozás. Cegléd város tulajdonában is voltak szárazmalmok.  
 

„A‟ városi községnek 3. malma, és pedig a‟ városban lévő száraz malma egy kőre, az 
ugy nevezett pitli malma két kőre, ‟s a‟ fűzesben lévő malma 4. kőre […] a‟ községi 
választmány határozata következtében közárverés utján 6. egymás utáni évre haszon-
bérbe adatni rendeltetvén”  

 

 
49  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854/58.  
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Szárazmalom, a város kocsmája és malma Kecskemét határán 1906-ban (Novák 1989) 

 

– határozott a tanács 1851. december 28-án,50 „Kik a‟ Város Vörösökör fogadó 

melletti száraz malmot bérbe venni kivánják jelentsék magokat ma délután a‟ vá-

rosházánál” – tudatták 1857. január 18-án.51 

A szélmalmok is megjelentek a három város határán a 19. században.52 Kecs-

keméten napjainkban áll még – igaz már eredeti funkciójában nem használják – a 

várostól délre, a félegyházi országút mellett. Nagykőrösön Hantházán állt még a 

20. század közepén szélmalom,53 de volt egy a várostól északra és délre is a 19. 

század végén. Cegléden a Bede mellett állt szélmalom, s 1851-ben a város ingat-

lanainak bérb adása során említődik a „jegyzői lóherés Kert, a‟ dézma kert mellet-

ti régi szénás kert, és az elpusztult szélmalom környékén két káposztás kert”.54 

Cegléd városa 1856. június 17-én adta hírül, hogy  
 
„a‟ régi szélmalom mellett a‟ helybeli Cs. K. Katonaság részére egy lődőző czél van 
felállítva, figyelmeztetnek a‟ lakosok hogy e‟ hely körül vigyázattal járjanak valamint 
jószágaikat is közel ne bocsássák.”55 
 

A 19. század végén már lehanyatló félben volt a szárazmalmok kora.56 Az 

1880-as kataszteri térképen még láthatóak az egyes és kettes szárazmalmok, 

azonban már megjelentek a gőzmalmok is. Elsőként 1855-ben: 

 
50  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 
51  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. jan. 18. 10. sz. 
52  Novák 1989, 2014b. 
53  Dercsényi (szerk.) 1958. I. 
54  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1851. dec. 28.  
55  PML CgV Hirdetések Jkv. 1856. jan. 13. 14. sz. 
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„NKőrösi gőzmalom folyó évi Februárius 1én a‟ következő feltételek alatt kezdi meg 
működését: A‟ Gabona elfogadtatik minden nap délelőtt ‟8 órától 11 ½ óráig ‟s dél 
után 1 órától 7 óráig. – Őröl Paraszt lisztre – egy csapós vékát egy pengő kr[ajcár]ért 
a‟ szokott tizedrész vám mellett. – Pitléztetni kívánók minden vékától 10 p[en-
gő]kr[ajcár]t fizetnek szita pénz fejében, és 10ed rész vámot – ‟s a‟ nyerendő dercét és 
korpát egésszen vissza kapják. Árpa kukoricza külön alku mellett lesznek felveendő.”  
 

Cegléden 1862-ben alakult meg a gőzmalmot építeni szándékozók társasága,57 s a 

gőzmalom 1864. május 4-én kezdte meg működését:  
 
„A‟ czeglédi gőzmalom megindítása és közforgalomban hozása folyo évi Május 4ik 
napjára van kitűzve […] az őrlők a‟ közönséges őrléssel a‟ 10ik vámon kívül minden 
mázsától 5 krt, – ha megszitáltatja minden mázsától 10 krt. – a‟ ki pedig megpitlézteti 
minden mázsától 30 frt. fog fizetni”  
 

– hirdette a város.58 

A 19. század végén már Kecskeméten, Nagykőrösön és Cegléden több gőz-

malom is működött.59 

A mezőváros agrárjellegéből fakadóan – ugyanakkor a tűzi veszedelem elhárí-

tása érdekében –, továbbra is szükség volt olyan gazdasági terekre a város mellett, 

ahová a szalmát, szénát hordhatták a városi gazdák. Kecskeméten ilyen rakodó 

kertek alakultak ki a 19. század eleji nagy városégések következményeként.60  

A takarmány biztonságos tárolása érdekében 1818-ban a következő rendelkezés 

született:  
 
„Takarmányoknak és más könnyen tüzet fogható materialeknak a‟ városon kívül le-
endő össze rakására a‟ széktói szöllőkön alul és a‟ Halasi úton felül fekvő tágas domb 
jeleltetett ki, a‟ lakosság utasíttatott, hogy ennek utána a‟ kijelelt helyre rakodjanak, a‟ 
régi herlyen össze hordott materialekat pedig el hordhassák, ‟s mind azok kik árkolá-

 
56  A szárazmalmok közönséges és finomlisztet állítottak elő. Az utóbbiakat a pitlésmalmok készí-

tették, amelyek megfelelő szitarendszerrel finomították a búzaőrleményt. A búza-, rozsőrlés 
mellékterméke a derce, korpa, valamint a kölesé az ondó volt. A malomtulajdonosok Nagykőrös 
város által hirdették hivatalosan az árujukat. Például 1856. január 6-án „Kiss János Molnár mes-
ternek Harnócz Jósefné malmában nagy mennyiségben ondója van eladó, zsák számra 6 
p[engő]x[krajcá]rért szerezhető.” 1856. december 7-én „Nagy Károlynak 200 zsák ondója – zsák 
számra 8 pxrért eladó – a‟ venni akaró Luspai István házánál a‟ tulajdonossal értekezhet.” PML 
NkV Hirdetések Jkv. 1854/57. 

57  „Ujjolag figyelmeztetnek a‟ lakosok, hogy a‟ kik a‟ gőzmalom építendő társulat tagjai kívánnak 
lenni, jelentsék magukat ma dél elött és dél után a‟ Ref. iskola termében.” PML CgV Hirdetések 
Jkv. 1858/62. 1862. febr. 2. 16. sz. 

58  PML CgV Hirdetések Jkv. 1862/64. 1864. máj. 1. 8. sz. 
59  Novák 1989. 
60  Novák 1989; vö. Szokolay Hártó 1846: 151. Az etimologizálása szerint a német „muss seyn” 

szóból eredeztethető a muszájkert név. A Muszájkertet a mezei kiskapun kívül, az Ürgés és 
Rávágy városrészek környékén alakították ki. 
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sokat tettek, behúzására és planírozására köteleztetnek, a‟ csősz pedig utasíttatott, 
hogy a‟ régi helyre senki ne rakodjon.”61  
 

 
Szélmalom Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

A másik két városban pedig az aklok beépülése után létesítették a szénás vagy 

„szürüs” kerteket.  

Nagykőrösön is „rakodókertek”, „lógerkertek”, „szénáskertek” létesültek, 

amelyek a város északnyugati (Tázerdei út eleji) és délkeleti (Esedi út eleji) részén 

helyezkedtek el. A városi tanács előírta 1826-ban, hogy  
 
„átallyában a‟ Lakosok nagy rakás tüzelő fát, venyigét, udvaraikon ne tarthassanak, 
sem a‟ fűtő szalmát, ‟s itthon lévő Istállóikban tartott Marháiknak számára szénát 
nagy mértékben padlásokon ne tarthassák, hanem a‟ Városon kévül e‟ végre ki sza-
kasztandó helyeken, a‟ honnét tsak egy ‟s két napra valot hozzanak be a‟ Városba, 
azomba még is azon padlásaikat, mellyeken ilyen takarmányt tartanak, egyéb 
épületjeikk padlásaitól a‟ tetőn ki hozott tűzfallal rekesszék el.”  
 

Ekkor szüntették meg a pálinkafőzést az aklokon, s a szőlőhegyekre költöz-

tették a pálinkafőző üstöket, valamint a szárazmalmokat is kitiltották a belső vá-

ros területéről.62  

A város körüli szénáskertek hatóságilag történt kijelölésének emlékét őrzi 

Cegléden is a „muszájkert” elnevezés. Az akolkertek lakottá válásával, a jobbágy 

örökváltságot követően, egységes gazdasági funkciójú központ alakult ki Ceglé-

den is. A tűzvédelem szükségessé tette azonban, hogy a gyúlékony takarmány ne 

 
61  Iványosi-Szabó 1985: 195. 
62  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1826–1828. 1826. május 2. 86. sz. 62–63.  
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a városi udvarokra, hanem a település szélén kialakított biztonságos helyre kerül-

jön. Ezzel kapcsolatban ad felvilágosítást Cegléd város az 1865. július 2-i hirdet-

ményében:  
 

 
Elhagyott szélmalom és földház Kecskemét Adacs pusztáján 1906-ban (Novák 1989) 

 
„A város környékén kihagyott muszajkertek a végből hagyattak kik, hogy oda széna, 
szalma és egyéb takarmány lerakathassék, ennek folytán szigorú büntetés terhe alatt 
komolyan figyelmeztetnek a lakosok hogy az udvaraikban semmi féle takarmányt le-
rakni nem merészeljen…”  
 

Számos figyelmeztetés intette a lakosságot. Ugyancsak 1865. július 9-én hirdették, 

hogy  
 
„Minden lakosok kik letakarított szalmás gabonájokat a városba házaik udvarába be 
hordták azzal figyelmeztetnek, hogy reánk következő héten mindenki gabonáját ok-
vetlen kihordja a város körül kihagyott ugy nevezett muszaj kertekbe – mert ki ezen 
tilalomnak ellen szegül – a városi elöljáróság által meghatározott szigorú büntetésnek 
teszi ki magát.”,  
 

majd 1866. június 10-én:  
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„Figyelmeztetnek a lakosok hogy tűzvész által nagyobb szerencsétlenség kikerülése 
tekintetéből semmi féle rakományokat a városba szigorú büntetés terhe mellett be-
hordani ne merészeljenek – és akik már behordták volna illy termyényeiket, a város-
ból 24 óra alatt annyival is inkább szállítsák ki az erre kijelölt muszajkertekbe – mert 
ellenkezőleg az elöljáróság azok költségére fogja a kitakarítást eszközöltetni. Végre 
felszólítatnak mind azon gazdák kik a muszajkertbe valamely helyet elfoglalnak, hogy 
a reájok eső darab árkot ott ássák vagy ásassák ki.”63  
 

 
Szélmalom Nagykőrös déli részén, a vásártér felett (Antal Sándor felvétele, 1906) 

 

A lógerkertekben, muszajkertekben tehát gabonanyomtatást is végeztek, takar-

mányt tároltak, s az ott termett füvet értékesítették. Például 1850. május 12-én  
 
„Az Egyházgondnok által közhírré tétetik, hogy a‟ Lagerkertekben termett fű mához 
két hétre, az az Május 26án reggeli isteni tisztelet után a‟ Város házánál tartandó árve-
résen el fog adatni.” 
 

– adták hírül Nagykőrösön. A kártételektől is óvták a kerteket:  
 
„A‟ Lager kerti gazdák általok cseledjeik a‟ Lager kertbeni pipázástól, jószágaiknak 
ugyan ottani szabadon eresztésétől szigorúan eltiltatnak…”  
 

– hirdette a kőrösi tanács 1850. július 14-én.64 

A mezővárosi településrendszer legmeghatározóbb elemét alkotják a határbeli 

üzemközpontok, üzemhelyek (mezeikert, szállás, nyaraló, tanya). 

 
63  PML CgV Hirdetések Jkv. 1864/68. 1865. júl. 2. 9. sz.; 1865. júl. 9. 12. sz.; 1866. jún. 10. 12. sz. 
64  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1850. 
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A mezei kertes településrendszert eredeti képződménynek tekintjük a Három 

Városban, mint amely a sorozatos változások ellenére is megőrizte gazdasági je-

lentőségét a kezdetektől egészen napjainkig. A „mezei kertek” – a későbbi ta-

nyákhoz hasonlóan – nemcsak határbeli földek voltak, hanem a gazdasági irányí-

tó központtól (várostól) távolabb fekvő gazdasági üzemhelyek is, amelyek funk-

cionális rendeltetése a gazdálkodási struktúra függvényeként változott, pontosab-

ban fejlődött. 

 

 
A Nagykőrös Hantháza határrészén állt szélmalom keresztmetszeti rajza (Dercsényi 1958) 

 

A Három Város korai (11–15. századi) történetében ugyan nem találunk köz-

vetlen utaló forrásadatokat a mezei kertekre, azonban közvetett módon, a bir-

tokviszonyok, a gazdálkodás rendszere alapján következtethetünk a mezeikertes 

határhasználat meglétére. 

A földesurak intézőjüket küldték a Három Városba, akik felügyeltek az adózás-

ra, érvényesítették a földesúri hatalmat. A jobbágy telekszervezet nem alakult ki, 

következésképpen uradalmi, majorsági gazdálkodás sem létezett. A Három Város 

közössége maga irányította sorsát. Mindez lehetővé tette, hogy ki-ki földet „foglal-

jon” a határban szükségleteinek megfelelően s később ezért vált lehetségessé a me-

zei kertek, földek osztása, adományozása a communitas irányító testülete, a ma-
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gisztrátus jóvoltából a város szabad földjeiből. A török hódoltság korában, a 16–

17. században gyengült a földesúri befolyás, s ez az állapot nemcsak konzerválta, de 

meg is erősítette a szabad határhasználati módot, amelyet Kecskemét és Nagykőrös 

képes volt megőrizni a 18–19. században is. A Három Város közül csupán Ceglé-

det sújtotta a földesúri függőség közvetlen formája a 18. században, s ekkor kísérle-

tet tettek a régi határhasználati rendszer felszámolására is.  

Cegléden és részben Kecskeméten65 – sajnálatos módon a 16–17. századi tör-

téneti dokumentumanyag elpusztult, csupán Nagykőrösről állnak bővebben ren-

delkezésünkre adatok. Itt – s minden bizonnyal a másik két városban is – házat 

(mi a lakozás, a törzsökösség, a teherviselés fundamentuma) és „ház után való ré-

tet”, szántóföldet, erdőt birtokolhattak a gazdák eredeti, szabad foglalásként a 

korai évszázadokban, majd a városi tanács jóvoltából a város szabad földjén a 

16–17. században. Ezt a sajátos birtokviszonyt hangoztatta a kőrösi magisztrátus 

1768-ban, az úrbéri kérdőpontokra adott válaszában:  
 

 
A Nemcsik-féle gőzmalom Nagykőrösön a 20. század elején  

(Novák 1989) 
 

 
65  A töredékesen fennmaradt dokumentumokat Iványosi-Szabó Tibor teszi közzé. Iványosi-Szabó 

1996, 2008. 
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„Minthogy Varasunkban Ház helyek bizonyos mértékre föld osztva soha sem voltak, 
és most is nincsenek, ki légyen az Varasbeliek közül egész vagy félház helyes az 
helyekk már nagyobb, már kisebb voltára nézve meg nem mondhattyuk, ezen ház he-
lyek után vannak földek, és Rétek a‟ szerint amint vagy maga az Gazda keszpenzén 
más Gazdátul szerzette, vagy pedig eleitül reajok marattak, mint tehát ház helyekk‟ bi-
zonytalan voltára nézve, mivel az földeknek Adás, és Szabad Vétel által, hol szaporo-
dása, hol kissebbedése miát mind végtére azért, hogy vagy Földnek vagy Rétek osz-
tályban soha sem jöttek… ”.66  
 

Kecskeméten is hasonló volt a helyzet. A magisztrátus csupán azoknak juttatott 

földet a pusztákon, akik házzal is rendelkeztek a városban, tehát valóságosan 

„ház után való” volt a határbeli földbirtok.67 

A mezővárosi communitas, illetve a magisztrátus irányító tevékenysége volt 

alapvető a határhasználat és üzemszervezet alakulásában minden esetben, így a 

korai időszakban is. Természetesen a földesúri jóváhagyással, de a tanács intéz-

kedése nyomán szabadfoglalással szerezhetett a Három Város lakója házat s föl-

det a 16. század előtt is. A határ távolabbi részein gazdálkodó egyén művelésre 

fogott fel egy darab földet, amely valóságosan is tulajdonává válhatott. Ezt bizo-

nyítandó, Nagykőrösön egy hagyatéki pereskedés kapcsán 1636-ban derült fény 

arra, hogy korábban – még a 17. század végi tizenöt éves háborút megelőző idő-

szakban Nagy Mihály Lukács birtokában volt egy mezei kert, amely saját ősi szer-

zemény volt:  
 
„meg jelentett Mezeÿ Kert penigh, mint hogÿ Wer szőre‟nt walo Attÿafiaival szallott 
Volt Nagÿ Mihal Lukaczra, de meg eleteben el atta wolt 50 Graeci Tallerokon”,  
 

ezért a Három Város Bírósága az özvegye és az előző házasságából származó fiai 

között egyenlőképpen osztotta meg.68 Tehát a korábban – a 16. században már 

meglévő – mezeikert-föld saját tulajdonnak bizonyult, szabad adásvétel tár-

gyát képezhette, azaz örökös birtoknak számított. Kecskeméten a Három Vá-

ros bírósága 1658. március 21-én tárgyalta egy örök tulajdonú mezei kert adásvé-

telét:  
 
„Én Kecskemét városában lakozó Möncsör János adom értésekre mindeneknek, az 
kiknek illik, hogy az mely mezei kertem (Kerekes Istvány és Szana Istvány ugyan me-
zei örökségök között) az én eleimtől maradott volt, az atyafiakkal meg osztozván, 
azon kertet adtam bizonyos áron, úgy mint 25 tallérokon azon esztendőbeli 

 
66  Novák 2006: 355. 
67  Vö. „Borsodi István […] meg intetett, hogy ha jövő Sz György napra mind maga mind fija a‟ 

Városra be nem költözködne, tőlle Ágasegyházi Birtoka el fog vétetni”. BKML KkV Tan. Jkv. 
1808/1809. 1809. febr. 6. 280.  

68  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 9–10.  
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adó szedő bírónak, Benkő Gerely Uramnak örökben, úgy hogy az én maradé-
kim, sem vérség soha ne pörölhessenek érte, ne is kaphasanak azon örökség-
ben, hanem ő kegyelme bírhassa és bírja mint sajátját és fiairól fiaira szállyon, vala-
mint kedve és akarattyok lészen, ha penig másnak el akarandja adni, szabad légyen 
mindenkor. Az melly örökségben semmi vér ne kaphasson, melyről lött törvény sze-
rint delibebratio illyen betsületes személlyek által: Kőrösön lakozók: Boros János, 
Karay Ferenc és Sághy János. Czeglédi Forintos Albert és Bíró János.Kecskeméti 
Uraimék Czirkátor Mihály, Borsos András, Varga András, Zagh Balázs, Kis Nagy Já-
nos, Nagy Miklós, Csebe András, Szent Királyi Pál, Tok Máté, Kalocsa András, Szabó 
István, Boros János, Méhes György, Kovács Balázs, Szabó János.”69  
 

Ugyancsak a kecskeméti tanács 1659. május 9-én arról határozott, hogy  
 
„Az melly kertet bírt Szabó István 35 esztendőktől fogva, pénzén vevén, úgymint 
12 forintokon Onghi Ambrusnétul, mint hogy vérek, úgy fia és leányi találkoznak 
előnkben, az eladott kertet vissza kívánván, azt találtuk lelkünk ismereti szerint, hogy 
Szabó István az vérektől 12 forintokat fel vegye és az kertet adgya meg nekik; 
a mi öröksége rajta vagyon, sövények, kútban rovás, vetések, azt elviheti róla 
és eltakaríthattya, de az élőfákat, mellyek az kert földén nevekedtenek, azokat le ne 
vághassa és helyben haggya.” 
 

A kecskeméti tanács 1662. augusztus 24-i ülésén arról tárgyaltak, hogy Kovács 

Pál még kisbíróságában elszökött a városból és Győrbe ment. Kecskemét váro-

sának ez 500 tallérjába került. A tanács „utánna menvén Győrré két lóval”, s Ko-

vács Pál fizetett, a mezei kertjét pedig zálogba adta 47 tallér értékben. A tanács 

ezt a kertet  
 
„adta Tóth Istvánnak és az árában vette fel tall 20. R. tall. 27 úgy, hogy mindaddig le-
gyen őkegyelméé és utána való maradékjáé míglen Kovács Pál kezéhez nem válthattya 
tall. 47., az melly kerthez való földeket eladta Kovács Pál, tartozzék vissza adni, mint 
hogy város híre nélkül cselekedte, városunknak zálogban lévén”.70  
 

Voltak azonban olyan szabad földterületek – a törzshatáron és a bérelt pusz-

tákon –, amelyekből mezei kerteket, réteket osztott a városi tanács esztendőn-

ként. Ezek voltak a városadománya kertek, amelyekre a mezőváros mindenkor 

tulajdonjogot formált. A kőrösi tanács például 1632-ben úgy határozott, hogy „az 

Korhánjon az Varas szabad földébül […] öt napi szántást” ad Farkas Lukács-

nak, majd 1642-ben  
 
„Bialy Gergelynek a‟ Főlső Czegledy Ut felen attunk Baranyaj Kowacz Istvan rettyet, 
az melly hataros Tamas Kowacz, és az Őregh Sofia Janos rettiewel. Horwath Janos-

 
69  Iványosi-Szabó 1996. I.: 59. 
70  Iványosi-Szabó 1996. I.: 65, 69. 
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nak a‟ korhanj wegeben attunk Mezeÿ retet kit enek elötte bírt Siros János, Az melly 
hataros Az Nagi Szabo Giörgi es Miklosi Warga János, Tot Adam rettiewel. Farago 
Giorginek attunk az horgas erben Gaz Gergelj rettiet az Mely hataros Baranyaj Ger-
geljek rettyewel Szabo Matenak attuk Jo Mihaly Rettiett a‟ Bűdősőn alol a‟ mely hata-
ros Baranyaj Gergelyek rettjewel. Orszagh Andrasnak attuk az Lajosi Kis Telek mel-
lett az Szarka Janos Kertjet, és Ugian ott mellette az melyet bírt Tot Mate ezek hata-
rossak az kis Telekkel, az mely Waras szamara Biratik. Janos Kowacznak Pecz Wara-
giainak, Attuk Ugian azon Waros kis Telkiwel hataros Szabo Mihaly Keretjet, firol fi-
ra. Abony Istvannak attuk it az also gat tőltese mellet a‟ Pakozdy Gergely retyet az 
Mely hataros Kalmár Janos, es Janos Kowacz retteiwel.”71 „Az kiknek Retet awagi 
Mezeÿ Kertet awagi szanto főldeket attunk”  
 

1645-ben:  
 
„Faragó Giorginek attuk a‟ Korhan széliben Kis Mattiasnak az osztásban jutott szán-
tó földekkel és a‟ Bors Imre szántóföldével.”  
 

– jegyezték fel.72 1650-ben:  
 
„Én Kőrös Warasanak mostani Feő Biraja Buda Lőrincz az en esküt tarsaimal 
egietőmben attam az Feketen levő mezei kert őrőksegőt ez melljet Kucsar Janos birt 
Szabo Janosnak őrőkűl mint Varas szabad főldet az mellejn szabadossan kaszal-
hasson szanthasson es mellj hataros az szőr vőljgőn levő Kakas Gergelj Dus Istvan 
Viski Boldisar es Pesti Ferenc Uraink kerteikel. Én Kőrös varosaban lakozo Buda 
Lőrincz akkori feő Biro az en esküt tarsaimal egietőmben adtam az tilalmas szelben 
levő Gőlcz Vargatul maradot mezei Kertőt Somogi Janosnak es Somoghi Istvannak 
az melj vagion az Himes Janos Vőrős Ferencz Uraink Kerteik kőzőt őrőkül az mig 
birhatjak.”73 

 

A 17. században már – már kevés szabad föld lévén –, a tanács döntése alap-

ján kaphatott tehát mindenki földet ez a birtok azonban nem minősült saját tu-

lajdonnak. Kecskemét magisztrátusa 1658. április 29-án is osztott hasonló földet:  
 
„Az melly mezei kert örökséget bírt Burgondián lako Kis István, azon kerthelyet az 
bötsülletes tanács adta és deliberálta Nagy Jánosnak de Gyarmat úgy, mint 
város földét”.74  
 

az 1676/77-es hivatali esztendőben többek között a következő kertek osztására 

került sor:  
 

 
71  PML NkV SZK 1642/43. 5–6. 
72  PML NkV Tan. SZK 1632/33.; 1645. 
73  PML NkV SZK 1650/51. 16.  
74  Iványosi-Szabó 1996. I.: 59. 
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„Áldozó csütörtökön Herke Máté kérte meg főbíró Uramtol Pirse István mezei 
kertyét, mely Halasi út felé vagyon, jelen lévén Custos András és Tott Márton 
uraimék […] Hatta Mihály kérte meg Csegei János mezei kertye felét, mely a Sárközi 
úton felyül vagyon Szabó Istók kertyén kívül […] Die 29 Xbris Nagy Péter (alias Szőke 
Péter) a Kis István kertye mellett levő Gyoni Ferenc kertyéhez város földét akarván 
foglalni és pénzessé tenni mezei kertnek kérte meg főbíró uramtól. Jelen voltak 
adószedő bíró Custos András, kisbíró Máté Kováts […] Die 8. Februarii Lelkös János 
kért főbíró uramtól egy kertecskét az Úr Rethe mellett, mellyet eddig Varga Mátyás 
bírt, jelen lévén kisbírák közzül Györfi János, Varga Péter. Megadta a becsületes ta-
nács neki […] Die 10 Martii Varga Péter kisbíró uram kérte mweg Nagy Istvbán 
kertyét ilyen conditioval hogy ha a másik szilos kertye ő kegyelmének pénzesnek nem 
találtatik […] Die 11. Martii presentis anni. Pulyai Balás és P. Istvánék kérték meg a 
néhai Petes Gergely fia, Petes Gáspár mezei kertyét, ki mostan Gyöngyös várossában 
lakik, Kecskemét várossa mellett nem adóózó és nem szolgáló személy, azom-
ban ők veszik fel a désmáját, mellyet ha megadja a becsületes tanács, a város közé 
praesentállyák az dézmáját…”75  
 

A kecskeméti adatok szerint a mezővárosi tanács még öröktulajdonú, „pén-

zes” kertet is osztott a 17. században, azonban a város adománya, nem öröktu-

lajdonú kertek voltak többségben. Ez a tulajdonviszony egyértelműen hangsúlyo-

zódik a kőrösi magisztrátusnak 1695. augusztus 20-i adományozási határozatában 

is. Buda Péter főbíróságában Fazekas Mihály kérvénnyel fordult a tanácshoz,  
 
„instalvan […] az Varas főlde egy (két fogas Főldből allo) Ke‟rt helyetske‟ veget […] 
ezen dolog veget a Becsűletes Tanács az instantiat me‟g halgatva‟n, engette neki, ugy 
hogy usualhassa míg modgya lészen az usualasal, az utan ismet mint őrőkős Va-
ras főldi fog szallani az Varasra, nem advan hatalmot arra, hogy ma‟sk‟ pe‟nzert 
avagy egyeb akarmi nevel nevezendő jószáge‟rt el adhassa”. „Anno Dni 1702. Die 23 
Aprilis requiralvan fellyűl meg irt Birakat Csaki Istvan Feketen Szőr Vőlgye oldalában 
le‟vő kertye veget, mellyet Farkas Mihalynak ollya conditio alat hogy mikor akarja 
viszsza veheti Instantiajara ad tempus engedtetett volt […] mint sajattyat birhattya”  
 

– történt a rendelkezés. Tehát a városadománya föld szabad használatába került a 

kérelmezőnek, de csak ideiglenesen bírhatta sajátjaként, nem öröktulajdonként. 

Hasonló volt a helyzet a pusztákon is, így Nagykőrösnek a Kunságtól bérelt La-

jos pusztáján:  
 
„Anno Domini 1700 Die Februarÿ Gőrőg Nagy Istvan instantiajara a be‟csűletes 
Kőrőssi tanács Abani Kiraly István Lajosi Kertit birnia e‟nge‟dte; nem adván mind-
azon által neki Perpetuitásra valo e‟s Penzen el ada‟sra vagyis cse‟rere e‟s más állapot-
ra valo just”.76  
 

 
75  Iványosi-Szabó 2008. I.: 439–440. 
76  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 
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A város 1747. évi statútumai között a földbirtoklásra vonatkozóan a fentiekhez 

hasonlóan rendelkeztek:  
 
„A‟ Nemes és Betsületes Tanátsnak jóakarattyábúl valaki a‟ Feketén vagyis másutt a‟ 
Város határán Mezei Kerte‟t bir, úgy tartya mint örökjét, mind azonáltal nem szabad 
azt senkinek el adni, és másoknak kárával magával használni, hanem hólta után a‟ 
Nemes Városra vissza szállyon; ezt pediglen kell érteni azokrúl a‟ Mezei Kertekrűlis a‟ 
mellyek ennek előtte Város adományai voltanak, és némellyek az ollyanokat vagy el 
adták örökösen, vagy el zálogosították, tehát azok a‟ magok pénzét Esztendő el forgá-
sa alatt vissza vegyék, másként a‟ Kert nélkül el lésznek.”77 
 

Kecskeméten hasonló volt a helyzet. Az örök tulajdonú, szabadforgalmú 

„Pénzes Kertek” mellett voltak ideiglenes használatú földek. Ezeket nevezték 

„Város adománya” kerteknek.78 

Cegléd határhasználatára vonatkozóan nem maradt fenn forrásanyag a 16–17. 

századból. Az 1584. évi nyársapáti határper kapcsán azonban említés történik a 

ceglédi mezei kertekről is.79 Később, egy kecskeméti vonatkozású esemény kap-

csán 1662-ben esik szó a ceglédi mezei kertekről. A kecskeméti Kusa Mihályt 

füleki társával, Balogh Mártonnal együtt a kecskeméti magisztrátus Fülekre küldte 

azzal a megbízatással, hogy két sőre ökröt hajtsanak az ott székelő nádor számá-

ra, valamint 14 aranyat adjanak át a vármegye főszolgabírájának. Útközben Tá-

piószele környékén, Félegyházánál tolvajok támadtak rájuk, s az aranynak nyoma 

veszett. Ebből keletkezett bírósági ügy.  
 

A „katonák visszahozták őket mind marhástól az czeglédi kertek köziben, annak 
utánna ugyan azon úton hajtotta el a marhákat Kusa Mihály, de semmi képpen az 
aranynak keresésében nem munkálkodott s nem is fáradozott, hátra sem tért hogy 
hírt adott volna felőle bírájának felőle, a vagy más jó akarónál kereste volna, hanem az 
társát, Balogh Mártont küldötte haza hírt tenni, az ki ez dologban semmit sem tudott; 
ő maga el ment a marhákkal szentén Fülekig, onnét meg térvén, akkor sem jött haza, 
hanem Berényben állott nyomtatni, onnét posta által hívatták haza az aranyak keresni, 
azomban az aranyak oda vesztenek, melly cselekedetére Kusa Mihálynak az mi tőrvé-
nyünk igen igen sententiázza…”  
 

– jegyezték fel.80 

A szabadfoglalásból és adományozásból adódóan a művelés alá vett földek, 

mezei kertek fekvése a határ egyes részein halmazos szerkezetet mutatott (nem vol-

tak dűlők, szabályos földparcellák). Nem meghatározott rend szerint történt a 

földosztás az egyes határrészeken (Kecskeméten a Városfölde, Talfája, Úrrét, Nyír; 

 
77  Novák 1979: 190. 
78  Az adóösszeírások is erről adnak bizonyságot. Pl. BKML KkV Regestrum Portiorum 1774/75. 
79  Éri 1962. 
80  Iványosi-Szabó 1996. I.: 88. 
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Nagykőrösön a Fekete, Esed, Hangács, Barátszilos, Homolytája; Cegléden a dombos 

északi határterület), halmazosan helyezkedtek el a birtoktestek, akárcsak a szőlős-

kertek.  

Korábban, az évszázadok során az egész közösség birtokát képező foglalt, 

vagy elsőként osztott föld – annál is inkább, mivel egymás közt szabadon cserél-

hették, adhatták-vehették a cívisgazdák – törzsbirtokká vált, valóságos öröktulaj-

don lett (valójában, mivel az egész határ földesúri tulajdont képezett mint job-

bágybirtok, ez az ősi magánbirtok csak használati jogú föld lehetett, a „város 

adománya” birtokhoz hasonlóan). Ezek az egykori örök tulajdonú „pénzes ker-

tek” és városadománya kertek az 1820-as években végrehajtott redempció során 

válhattak véglegesen öröktulajdonná Nagykőrösön és Kecskeméten. Mivel Ceg-

léd földesúri fennhatóság alá került, mindez csupán az 1850-es években, a job-

bágyfelszabadítás után következhetett be.81 

Hogy a mezeikertes határhasználati mód nemcsak a nagyhatárú mezővárosok 

sajátossága, bizonyítja a kisebb helységek példája is. A Cegléd és Nagykőrös kö-

zött fekvő Nyársapáton egy 1584-ben tartott határjárás jegyzőkönyve „mezei ker-

tekről” tesz említést.82 Nemcsak itt, de a szomszédos Abony határán is voltak 

mezei kertek a 17. században.83 Egy Kőrös Pótharaszt pusztája körül támadt pe-

reskedés során, 1642-ben, például olyan tanúkat hallgattak ki, akik eredetileg ott 

laktak a falu pusztulása előtt, a 16. század második felében. Ők tettek említést 

Bődreegyházáról (e falu a 16. század első felében, Buda 1641-ben történt török 

kézrejutása idején pusztult el), amelynek határát mint szomszédos területet a 

pótharasztiak művelték (később Pótharaszt területéhez ötvöződött). Eredetileg 

nemesek lakták Bődreegyházát, s annak megfelelően határa is mentesült az adó-

zástól, nem úgy mint a pótharasztiaké, akiknek királyi dézsmát kellett fizetniük, 

amiért is, ők szívesebben használták Bődrét. Ez kiderül nemes Károly Mihály val-

lomásából (1570 körül született Pótharaszton): mivel a pótharaszti  
 

„földet úgy hallottam Attiamtul, hogy kirallj desmas föld volt, és arra nézve Attiam 
mondotta hogy Bödre egy hazai földre menjünk szantani, mivellj onnit kirallj désmat 
nem foghunk ebből adj, oda vitt engem szantanj”.  
 

Király Imréné Póttharaszti Katalin Asszony arra tett tanúvallomást, hogy  
 

„én ott Póttharasztian szeolettem, – s – az Attiam mezei kert örökségébe az Bödre 
neveö kép körniül volt szántó földeivel egietemben, ‟s Kezensegesen birtak az 
pottharasztiak ez földet…”84 

 
81  Novák 1978a, 1982a. 
82  Éri 1962: 182–192. 
83  Novák1979a: 493–495, 497–498, 1978a. 
84  Novák 1978a: 78–79, 2007. 
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A Három Városban és környékén nem volt nyomásrendszer, kötetlenül mű-

velték a földeket a 16–18. században. Abony, Nyársapát, Bődreegyháza, Pótha-

raszt példája bizonyítja a kötetlen, szabad határhasználatot. Nem tartható az az 

állítás, miszerint csupán a török hódoltság váltotta volna ki a mezeikertes rend-

szert, s korábban nyomásos, kötött földművelés lett volna a gyakorlatban. Felté-

telezhetően, a helységek megülésével egyidejűleg – a gazdálkodás struktúrájának 

megfelelően – vált bevett gazdasági és települési rendszerré a mezeikertes szisz-

téma, amely nem kifejezetten a földművelés gazdasági tere, hanem a nagyfontos-

ságú állattartásnak is. Ezt a véleményünket erősíti meg a hódoltság után újjáéledő 

települések, így a kisebb határ kiterjedésű – közeli fekvésű – Alpár és Kécske pél-

dája is a 18. században. Az 1768-as úrbéri kérdésekre válaszolva az alpári jobbá-

gyok kijelentették, hogy a „határunk béli földek soványok, és homokossak, kö-

zöttünk Ház helyekhez képest Kert helyekre vannak föl osztva”. A kécskeiek is 

mezei kertekről tettek említést.85 

A 18. század elején, a földesúri hatalom restaurációja révén kötötté váló job-

bágy telekszervezeti viszonyok játszottak közre döntően abban, hogy változás 

következett be a határhasználat rendszerében. Például Abony mezeikertes határ-

használata megszűnt, három vetőben, vagyis kalkatúrában művelték már a határ-

beli földeket, mint arról tudósítanak 1768-ban az abonyi jobbágyok.86 A három-

négy nyomásos, vetős, kalkatúrás, ugaroló földművelést tartották legkorszerűbb 

határhasználati, földművelési módnak a 18. század végén, amelyet a felsőbb ható-

ság – Helytartótanács – szorgalmazott.87 Nem csak a kisebb, de a nagyobb hely-

ségek határát is ebben a rendszerben használták (például Jászság, Hajdúság), de 

ott is bevezetni kívánták, ahol eredetileg kötetlenül művelték a földeket, a szállá-

sos, mezeikertes szisztéma alakult ki (például a Körös-Tisza köze nagyhatárú 

helységeiben).88 A kalkatúrás határhasználat érvényre juttatása szervesen össze-

függ a „második jobbágyság” kialakulásával, a jobbágy telekszervezeti viszonyok 

megmerevedésével, a földesúri majorsági gazdálkodás térhódításával. Ennek a 

„korszerűsítési” folyamatnak esett áldozatul a Három Város egyike, Cegléd. 

Cegléd testületi földesura, a Clarissa apácarend már az 1749. évi urbáriumá-

ban tervbe vette a mezőváros határának három nyomásra történő felosztását,89 

de ezt – a mezei kertek, s a jobbágy telekszervezet hiánya miatt – még nem tud-

ták megvalósítani, csupán három évtized múltán:  
 

 
85  Novák 1979b: 498, 2006: 106, 289. 
86  Novák 1979b: 480; vö. Wellmann 1967: 317; vö. Novák 2006. 
87  Novák 2004b; vö. Teschedik 1786. 
88  Novák 1985a, 1985b. 
89  Novák 1982a: 144. 



333 

„Földes uraság által ki adott, de folyamatban ekkoráig nem vétetett Urbariumunk 
szerént határunkbeli szantó földekk‟ három vetőre vagyis Calcaturára köllett volna 
föll osztódni, és ezen osztályzatbul tudhattuk volna meg, ki egész, ki fél, ki fertályos 
Gazda közülünk, most azért semmiképpen ezen Ötödik Kérdésre igyenessen, vagy 
Vetőink, vagy Szántó földeink, vagy Rettyeink nagyságárul, és Kicsinségirül, azokban 
enyi, vagy ammanyi Pos: Mérőkk‟ be vetésérül, Szekér Széna számárul haz helyre nem 
felelhetünk mert az Várasbeli Lakosok Kert ‟s Tanya száma, kik kisebb, kik nagyobb 
szántó földeket és Kaszállókot egy darabban bírnak, és ezen birasok is sokszor válto-
zik, mivell az Földes Uraság az mélly Gazdát földe használására elegtelennek tapasz-
tallya, attúl hol egészlen, hol némelly részit földinek el veszi és Városi más Lakosnak 
vagy Jövevénynek adgya…”  
 

– nyilatkoztak a ceglédi jobbágyok 1768-ban.90 Az úrbérrendelet kibocsátása után 

az apácarend jogutódja, a vallásalapítványi uradalom tűzte napirendre, valósította 

meg a „korszerű gazdálkodás” bevezetését. Már 1770-ben jobbágytelki viszonyok 

közé szorították a ceglédieket. A jobbágytelek nagyságának megfelelően a földe-

ket három vetőben, a határ északi területén szándékoztak kimérni. Ennek szelle-

mében láttak a mezei kertek felszámolásához. Ötszáz mezeikertet, illetve azokon 

lévő „gunyhót” ítéltek pusztulásra.91 A nyomásos, kötött határhasználati rendszer 

bevezetése azonban óriási akadályokba ütközött. Határbeli üzemközpontok híján 

nem lehetett rendesen megművelni a hatalmas távolságokra kiterjedő ceglédi ha-

tárt. Erdei Ferenc mutatott rá, hogy a mintegy öt kilométer távolságnál messzebb 

fekvő földeket nem lehet napi közlekedéssel megművelni, szükséges a határbeli 

tanya.92 Végeredményben ez a törvényszerűség határozta meg a ceglédi határ 

használatának módját is: nem lehetett három nyomásra felosztani a tágas (a köz-

ponttól öt kilométernél nagyobb távolságra kiterjedő) határt.  

A nagyhatárú Körös-Tisza köze településeihez hasonlóan „kompromisszu-

mos” megoldás született Cegléden is. A határ legtávolabbi területén, a „Jászberé-

nyi úton felül” és alatta, szabályosan kimért dűlőkben osztva kapták meg a ⅜, s 

nagyobb telkesek jobbágytelki földjárandóságukat egy tagban: mint „tanyafölde-

ket”. A negyed és ⅛ telkesek, a fertályosok, félfertályosok viszont nem kaptak tanya-

földet, ők nyomásföldekben részesülhettek. A nyomásföldek a város felett, észa-

kon terültek el, s a jobbágyok három nyomásban, több parcellára osztva művel-

hették a városból kijárva. Jószágukat, rakományaikat a város körüli aklokban 

tarthatták, ellentétben a tanyás gazdákkal, akik – elvileg – csupán lakóházat birto-

kolhattak a városban.93 

 
90  Novák 2006: 152–153. 
91  Novák 1982a: 165. 
92  Erdei 1974: 100. 
93  Novák 1982a: 167–168. Mivel az örökösödés során keveredés történt, annak tulajdoníthatóan a 

jobbágyok is juthattak akolkerthez, rendelkezhettek akolbirtokkal. 
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A 18. század végi úrbérrendezés nem érintette Kecskemét és Nagykőrös telepü-

lésrendszerét, határhasználatát és üzemszervezetét. Amikor például Nagykőrös 

mezőváros 1818-ban megvásárolta Nyársapátot és Tetétlen puszta felét az Aspre-

mont és Forgách famíliáktól, s kiosztották a földeket a lakosok között, a földkimé-

rés során messzemenően a tanyasi gazdálkodásra voltak tekintettel. Mivel  
 
„azon Puszták a‟ Várostól több mérföldnyire messzeségre lévén, szükséges hogy a‟ 
Gazdák ott Tanyákat építvén, birtokaikat ott lakó Embereik által míveltessék”  
 

– határozott a magisztrátus, s a korábbi – még zálogkénti birtoklás idejére eső – 

osztásokhoz hasonlóan 20–25 holdban jelölték ki a legkisebb földbirtok területét.94 

A határbeli szórványtelepülés rendeltetését mindenkor a gazdálkodás jellege 

határozta meg. A pótharaszt-bődreegyházi példák szerint a 16. században tehát 

olyan határbeli gazdasági hely volt a mezeikert, ahol nem csak szántottak, de szé-

nát is termesztettek, amelyet a helyszínen is tároltak és felhasználtak. Kecskemé-

ten a 16. század végéről való adatok szerint „füves kert”, „mezei föld”, „mezei 

szállás”, „kerti telek” néven is jelölték a mezeikertet.95 

A mezei kert tehát szántással művelt földterület volt, de kaszálóként is használ-

ták, összegyűjtötték a takarmányt is, hogy télen eleségül szolgáljon az ott tartott jó-

szágnak. A 16–17. században betöltötte a téliszállás funkcióját is.96 Ebben az eset-

ben nevezték a mezeikertet „szállásnak”, tulajdonképpeni „telelőnek”, ahol a jó-

szág és a pásztor huzamosabb ideig tartózkodott télen. A 16–17. században a nagy-

számú jószágállományt – elsődlegesen hízó, sőremarhát, juhot – a bérelt pusztákon 

legeltették (pl. a kecskemétiek többek között Hetényegyházán, Ágasegyházán, Bu-

gacon, Monostoron, Péterin, Szeren, Kömpöcön, a nagykőrösiek Karán, Lajoson, 

Mizsén, Pótharaszton, Vacson),97 ahol a jószágot telelőkön és nyaralókon tartották, 

azaz ideiglenes szállásokon, ahol a pásztorok földműveléssel nem foglalkoztak.  
 
„Kecskemét roppant kiterjedésű pusztáin, nemcsak nyáron, de télen is temérdek álla-
tot tartottak. Azokat a helyeket a hol a nyájakat és a gulyákat nyáron tartották, nyara-
lóknak hívták. Alkalmatos legelők voltak ezek szállásokkal és pásztorházacskákkal. 
Télen a szelíd gulyákat a városba hajtották, a vad gulyák azonban künt maradtak a 

 
94  Novák 1978a: 153–154. 
95 Papp 1936. 
96  Kecskemét város tanácsának jegyzőkönyve erre szolgál bizonyságul 1685-ből: „Gál András 

szóval elöttünk ekképpen allegált: Böcsületes Törvény Bírák Uraim az el mult 1684. esztendő-
ben kaszáltam egy nehány az az 18 boglya szenát Kovács Pál uram kertin […] Azomban Doczi 
Istvány Uram házánál lako rideg legényét marhákkal é vagy taligával a mezőre küldvén, ot az 
szenámnál hált és ott a szena mellet tüzet rakott”, s aminek következtében elégett a takarmány. 
Iványosi-Szabó 1996. I.: 126. 

97  Novák 2013. 
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szabadban. Azokat a helyeket, a hol a gulyákat télen tartották, telelőnek hítták. Eze-
ken a füvet nem kaszálták le s így a marha télen is talált táplálékot…”  
 

– írja Takáts Sándor.98  

A mezővárosi tanács a pusztákon is osztott városadománya „mezei kertek”-et, 

valamint telelőket, szállást. Ez utóbbiak tehát az állattartás üzemközpontjai, ahol 

télen tartották a jószágot, elsődlegesen is hízó, sőre marhát, a pusztán kaszált 

széna takarmányon. A „nyaralók” a nyári legeltetés üzemhelyei voltak. Kecskemét 

város magisztrátusának 1700. június 24-én tartott ülésén az említett mezeikert 

használat válik ismeretessé:  
 

„Buda vételekor [1686 – N.L.F.] Balog Gergely Városunkért szenvedvén Buda alatt 
halált, jollehet Eözvegyül maradt feleségének és neveletlen három árváinak mezei 
kertyek a Bts Tanátstul cedáltatott Bekő Andrásnak, ki is azon kertet mind ez ideig 
birta, most pedig az Eözvegy árváival edgyütt kezéhez akarván venni, egy mással meg 
egyeztenek azon, hogy Bekő András azon kerten maradván esztendőnként a 
mennyi marháji lésznek Balog Gergelynének s árváinak mindenkor ki telelteti, 
fel növelvén pedig az árvák, Bekő András a kertet kezekhez vissza bocsáttya.”99 
 

A Kőrös város által bérelt Lajos és Kara pusztákon a következő cívis gazdák 

rendelkeztek mezei kertekkel, nyaralókkal, szállásokkal a 17. század közepén:100  
 

1642  1643  1645  
„Lajosi mezei kertek” forint „Lajoson waló 

szállásoktul” 
tallér „Lajoson waló szállások” forint 

Páhi Lukács adott 3 Páhi Lukács adott 2 Páhi Lukács adott 3 
Czorczany Máté 3 Czorczany Máté 2 Czorczany Máté 3 
Baltha Máté 3 Baltha Máté 2 Baltha Máté 3 
Duús Mátyás 3 Duús Mátyás 2 Duús Mátyás 3 
Szücz Mátyás 3 Szücz Mátyás 3 Szücz Mátyás 3 
Jo Mátyás 3 Jo Mátyás 2 – – 
Fekete András 3 Fekete András 2 Fekete András 3 
Tatár Lukács 3 Tatár Lukács 2 Tatár Lukács 3 
Kakas Gergely 3 Kakas Gergely 2 Kakas Gergely 3 
Intok Mihály 3 Intok Mihály 2 Intok Mihály 3 
Katona Benedek 3 – – – – 
Füle István 3 Füle István 2 Füle István 3 
– – Szabó Pálné 2 Szabó Pálné 2 

 
1642   1643   1645  
„Karai mezey 
kertek” 

forint denár „Karay Niaralok az 
kik egiüt vannak” 

forint dénár „Karan walo 
Nyaralosok” 

forint 

Czőker Má-
tyás 

1 – Czőker Mátyás ? ? –  

Enczy Ba-
lázs 

1 – Enczi Balázs ? ? Enczi Balázs 1 

 
 98  Takáts 1915. II.: 273; A nyaralókkal kapcsolatban lásd Novák 1973. 
 99  Iványosi-Szabó 1996. I.: 192. 
100  Novák 1978a: 148. 
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Böröczky 
István 

1 – Böröczky István 1 – Böröczky Ist-
ván 

1 

Sáfár János 1 – Sáfár János 1 – Sáfár János 1 
Hatvani Já-
nos 

1 – Hatvani János 1 – Hatvani János 1 

Garabont 
Lőrinc 

– 50 Garabont Lőrinc ? ? Garabont Lő-
rinc 

1 

Erdős István – 50 Erdős István ? ? Erdős István 1 
Godán Dö-
mötör 

3 – Godán Dömötör ? ? Godán Dömö-
tör 

? 

Erdős And-
rás 

1 – Erdős András ? ? Erdős András 1 

Dain István 1 – Dain István – 30 Dain István 1 
Nagy Ger-
gely 

1 – Nagy Gergely 1 – Nagy Gergely 1 

Oláh Mihály 3 – Oláh Mihály 3 – Oláh Mihály 3 
Szívós János 1 – Szívós János Deák ? ? Szívós János 

Deák 
1 

Kádas István 1 – Kádas István – 75 Kádas István ? 
Varga János 1 – – – – – – 
Baltha Máté 2 – Baltha Máté ? ? – – 
Preczeny Já-
nos 

1 – – – – – – 

Buz Mátyás 2 – – – – – – 
Páhi Lukács 
1 

1 – – – – – – 

Farkas János 3 – Farkas János ? ? Farkas János 3 
János Ko-
vács 

1 – János Kovács ? ? János Kovács 1 

Fruttus Már-
ton 

1 – Fruttus Márton ? ? Fruttus Márton 1 

Boros János 1 – Boros János 2 – Boros János 1 
Borbély Ist-
ván 

1 – Borbély István 1 – Borbély István ? 

– – – Kis András 1 – Kis András ? 
 ? ? Szabo Bálint ? ? Szabo Bálint ? 
– – – Somogi Warga – 75 Somogi Warga den 75 
Pap János ? ? Pap János ? ? Pap János ? 
   Pataki István ? ? Pataki István den 75 
– – – – – – Erdős Mihály  1 
– – – – – – Rosos István 1 
– – – – – – Sáfár Mihály 1 
– – – – – – Varga János 

Tassi Veje 
1 

– – – – – – Herczeg Ger-
gely 

tallér 1 

– – – – – – Kádas János tallér 1 
– – – – – – Grancze Pétör dénár 

75 

 

A mezei kertek, nyaralók, szállásföldek kiosztása évről évre változott. A „La-

josi szallasoktul walo fizetés” során 12 gazda 20 tallért fizetett a tanácsnak 1649-ben, 

ugyanakkor a „Karay Niaraloktul walo fizetés” 34 gazda által 28 forint 87 dénár volt. 

1653-ban Lajoson a mezei kertekért 17 gazda fizetett 25 forint 60 dénárt, míg 
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Kara pusztán 24 nyaralótól szedtek be 24 forint és 61 dénár szubárenda összeget. 

A városi nyilvántartás szerint 1678-ban „Lajossi Pusztátúl hoc Ano’ a’ ki mit ad rendi   
Horgas Peter adot  1 Tal absq dn 12 
Santa Balas  1/II Tall 
Nagy Istvanne dn 29/II 
Feketéné  1 Tall 
Boros Ferenc  1 Tall 
Karai Ferenc  1 Tall 
Jo Mathe Ura’ 2 Tall 
Kis Istvan Bende Veji  2 Tall 
Urhazi Janos  2 Tall 
Suma  f 29 dn 93/II”101 

A szubárendások száma viszonylag kevés, a vagyonosabb cívis gazdák mellett 

özvegyasszonyok is kaphattak mezeikertet. A másik kun puszta esetében, „Karai 

Pusztatull a’ kik mit attanak rendi 
Bene Mihalyne fn 1 dn 60 
Muslai György  
R Nagy Janos  
Csethe Gergelye’ Farkas Fer Adot  1 Tal 
Santa Balas Szőke János  fn 4. 
Kis Szabo Mihaly  dn 80. 
Fruttusok Ő Adot  fn 1 dn 60 
Katona Győrgy Adot fn 1 dn 60 
Karai Ferenc Kovácz Jánosné  
Nagy Albert Attak  

1 Tall 

Kis Geczi  
Kovácz János  
Kőnczől dn 80 
Bokrine Adot 1 Tal dn 81. 
Buborine Adot  fn 2 dn Vajra dn 66 Rfn 6 Tim 
Csaki .s. Daroczi Varga  Rfn 1 dn 60. A Vajas dn 33 
Szőrős Andrase hajlott  2 Tall 2 Pínz Vajra fn 2 dn 19 
Czirjak Demeter Adot fel Taler Vajert dn 70. 
Czirjak Peti  
Gál János  
Ádám Gergelye  
Suma  fn 31 dn 48.”102 

 

A karai pusztán többen használtak nyaralókat, mint mezeikertet Lajoson. Mi-

vel állattartásra használták a pusztai legelőt, s a nyaralókat, a pénz mellett a városi 

tanács vaj beszolgáltatását is megkövetelte tőlük.103 Az 1653. esztendőben „Karai 

Nyaralotúl walo Bé be adások” regisztrációjában a pénnz befizetés mellett egyes gazdáknál a 

vaj és sajt beszolgáltatását is feltüntették:104 
   János Deák Uram adott 1. Pint wayatt 
Baltha Matthe ad. 1. Pint wayatt. 1. Saytott 
Grecze Marton adot 1. Pint Wayott 

 
101  PML NkV SZK 1678. 286.  
102  PML NkV SZK 1678/79. 287–288.  
103  A város vajjal is adózott a törököknek. Amennyiben nem gyűlt össze helyben a megfelelő 

mennyiség, akkor a tanácsnak Budán vagy Pesten pénzért kellett megvásárolni a hiányzó részt. 
104  PML NkV SZK 1653/54. 277–278. 
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Bubori Győrgy adott 1. Pint Way: Saytott 
Eörögh Erdös Mihaly Iczet 
Bereczki adott 1. P. 
Herczeg Gergely. 1. P. egy Saytott 
Fruttus Martron 1. P. Egy Saytott 
Ada’ Istwa’ 1. P-. Wayatt Egy Saytott 
Thurine Egy Pint Vayat es Egy Saytot hozot 
Dain Janos ad f. 5. dn 35. 
Thuri Istwa’ hozott 1. Tallr. 
Pál Mihály adott f. dn 7. 
Herczeg Gergely adott 1. Tall. 
Szűrős Andras adot f 1. dn 17. 
Urházi Dőmőtőr 1 Tall. 
Duus Istwan 1. Tall. 
Breczki Istwan 1. 17. Tall. Breczki 1. Tall. 
Ada’ Marton 1 Tall Fruttus Marto’ f. 3. dn 20. 
János Kowacz 1 Tall. Boros Miklos ad f. 1.dn 7. Kaks Gergely adott f. 1. dn 7. 
Vegh Mihaly Tassy Janossal adott 1 Tallert 
Thassy Vej Warga Janos ad f. 1. dn  
Sum’ f. 24. dn 6. 

 

Nagykőrös hatalmas kiterjedésű külső pusztai határának csak töredékét használ-

ták a cívis gazdák, a város állattartó gazdaságának volt fő területe a puszta. Az emlí-

tett 1678. esztendőben 627 adózó lakost írtak össze, s ezeknek csupán mintegy 

5%-a birtokolt Lajoson és Karán mezeikertet, szállást, valamint nyaralót. A szu-

bárendátorok között az özvegyasszonyok mellett vagyonos gazdák vannak több-

ségben, akik a legtöbb bérleti díjat is fizették a város pénztárába. Például az egyik 

legvagyonosabb gazda Joó Máté volt, aki 295 marhaszám után adózott, Bokriné 

141, Karai Ferenc 114,5, Csethe Gergely 100 marhaszámmal rendelkezett, míg 

Czirják Dömötörnek 65, Kis Szabó Mihálynak 35 marhaszám képezte a jószágva-

gyonát. A „Fruttusok”, Gáspár és Márton 90, illetve 79 marhaszám vagyonnal a 

módosabb gazdák közé tartozott.105 

A következő években is hasonlóan alakult a kőrösi pusztabérlő gazdák szám-

aránya. 1679-ben kilenc gazdát írtak össze Lajoson. A „Lajossi puszta ber jővedelme 
Urhazi Peter 2 Tall 
Jo Mathe 2 Tall 
Horvat Istvan 2 Tall 
Vaiko Miklos 1 Tall 
Baltha Martho’ fel Tall 
Sánta Balas 1/II Tall 
Szemere Pál 2 Tall” 
  

Egy év alatt a befizető névsorában jelentős különbözőség mutatkozik, csupán 

Joó Máté, Sántha Balázs található meg mindkét esztendőben, 1679-ben Urházi 

János helyett pedig Péter szerepelt a pusztabérlők sorában. 

Az 1679-es esztendőben Karán 24 bérlőt tartottak nyílván. „Karai Puszta bér 

jővedelme 

 
105  PML NkV SZK 1678/79. Regestrum Renovatum. 
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Kis Istvan adot 1 Tall Itt’ f 2  
Csaki Benedek f 1 dn 75  
Szabo Gyurka 1 Tall dn 20  
Daroczi Varga f 2 dn 10  
Lakos fel Tal.  
Muslai György 1 Tall  
Bene Mihaly  1 Tall  
R. Nagy János 1 Tall  
Szőrős András Adot 1 Tall Adot 4 Tall  
Somodi Janos 5 Tall  
Dus Pál f 1 dn 60  
Fruttus Marton f 4.  
Fruttg* Gaspár f 4. *Fruttg = Fruttus 
Sánta Balás f4.  
Kis Szabo Mihály f 4.  
Tot Andor f 3 dn 50  
Karai Ferenc   
Kis Gedczi f 3 dn 50  
Fekete Kata   
Kőnczől Ferenc f 3 dn 95  
Csethe   
Czirjak Pal   
Suska   
Dus Istvan   

 

Az 1678. és 1679. év változásai kisebb mérvűek, mint Lajos puszta esetében 

(pl. hiányzik Ádám Gergely, Katona György, Buboriné).106 

A kun puszták későbbi használata során 1708-ban Törtelen 68, Lajos pusztán 

pedig 28 gazda használt mezeikertet.107 

Takáts Sándor is – a 16. századi kecskeméti történeti adatok birtokában – a 

szállást ideiglenes pásztorhajlékként nevezi:  
 
„A kik künt maradtak a szabadban, azok szállásokat vertek a lábas jószágnak. A szál-
lás igen egyszerű és kezdetleges alkotmány volt. Néhány erősebb karót vertek a föld-
be s náddal, szalmával és gazzal borították a tetejét. Aztán leszorítván az ormo-
zófával, készen volt a szállás. A kinek módjában volt, még cserénynyel, porgoláb sö-
vénynyel is körülvette, hogy éjjel nehezebben férhessen a farkas a marhához. Ha a tél 
igen szigorú volt, a marhák a szállás tetejét is fölették…”  
 

– írja. Kecskemét pusztáin a pásztorok szállásai között kopolyák (olyan természe-

tes mélyedések, ahol áradás, hóolvadás idején a víz összegyűlt) voltak, amelyből 

itatni lehetett a jószágot.108 A telelő jószág Papp László értelmezése szerit is akol-

 
106  PML NkV SZK 1679/80. 258, 270.  
107  Novák 1978: 149. 
108  Takáts Sándor említi a 16. században Augsburg városának jegyzőkönyveit, amelyek a magyar 

pásztorok szállásait dokumentálják. Ínséges télidőben a szállásokon a tető nádazatával és sással 
tartották az oda hajtott marhákat. Takáts 1915. II.: 283. 
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ba, szárnyékba került, míg a pásztor a maga által összerótt gunyhóban húzta meg 

magát.  

A tanya terminológia a 17. század elején bukkan fel Kecskeméten, s nagyjából 

a „szállás” fogalmával egyezett meg: emberi megállapodottságot, ideiglenes meg-

telepedés helyét jelölték vele, nem pedig az állandó lakottságot.109 Nagykőrösön 

is a tanya eredetileg a szállás, nyaraló fogalmával egyezett meg, amely a pásztorok 

cserényes, karámos enyhelyére, tanyahelyére vonatkozott. Ezt erősíti meg egy ta-

núvallomás 1744-ben, amikor arról esett szó, hogy Nagykőrös északkeleti legelő-

területén legeltetett  
 
„az Fátens Pásztorságában az Ludas Tóig, alsó, felső részéig bátran és nyilván, Kőrö-
siek tudtára, látására […] Tanyája is lévén hoszszu ideig a’ Ludas Tónál lévő 
Buczkás, Homokos állásban, élte és járta a Törteli földnek terjedését…”110 
 

A 18. századig tulajdonképpen a „telelő” jellegű mezeikertes rendszer jelle-

mezte a Három Város határát.111 A mezeikert rendeltetése s gazdasági jelentősége 

nem változott meg, csupán módosult, abban az értelemben, hogy az állandó – 

földművelő gazdasági – jellege hangsúlyozódott, mint azt számos 18. századi 

példa is bizonyítja. Egy monori lakos – aki Nagykőrösön szolgált huzamosabb 

ideig – tanúvallomásában elmondotta 1793-ban, hogy  
 
„Arnot Farkas András és Arnot Farkas Mihály Uraimékat béres képpen szolgálván, 
arra most jól emlékezem, hogy a‟ Nagy Kőrösi határnak azon részén, melly Feketének 
neveztetik, volt az Ő Kegyelmek birtokokban egy Tábla föld, vagy a‟ mint ott nevezni 
szokták egy Kert […] mellynek terjedése vagy mennyisége négy fogásból állott”.112  
 

A 18. századból már számos adat utal arra, hogy a mezeikerten állandó jellegű 

építmény is volt. Ezeket is „kertnek” mondották, de rávonatkozott a „szállás”, 

„tanya” terminológia is. A század második felében már a mezeikert, tanya olyan 

földterületet jelentett, ahol szántottak, vetettek, szénát is kaszáltak, s a legeltetésre 

is lehetőség adódott, s olyan helyet ezen a földön, ahol építmények, rakodók he-

lyezkedtek el, ott tartották a jószágot, az ember is meghúzhatta magát, tehát szál-

lás, tanya is volt egyben a mezeikert. A mezikert használatára vonatkozóan érté-

kes adat áll rendelkezésünkre 1777-ből Nagykőrösről:  
 
„Vodnak János N. Hont Vgyében Iváni lakos; Kovács Gergely N. Heves Vgyében 
fögedi lakos és Rados János Iváni lakos, min hátman Tktes Sipos Gábor Úr nyom-

 
109  Papp 1936. 
110  Novák 1978a: 153. 
111  Ehhez hasonló állapotok jellemzik a kiskunsági Szabadszállást is a 19. század eleji tagosításig. 

Vö. Novák 1985b. 
112  PML NkV Törv. sz. peres ir. V. 9. 10. cs. 551. sz. 1793. jan. 5. 
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tatóji bene vole examionáltatván vallyák: Hogy ez elött circiter három hetekkel ők 
mind hárman éjszakának idején, a‟ Titl Urnak feketei szérüén hálván, az ott lévő Búza 
garmadára ment egy Tehene Német Jánosnak, hat ökör pedig és hét Tehén ment az 
öszve vontatott széna baglyák közzé. Akkor fel ébredvén a‟ nevezett Fátensek, meg 
fogtak két jármos ökröt és egy Tehenet, és azokat kötélre kötötték. Ők ismét el alud-
ván Német János Béresse ttitkon oda ment és a‟ két Ökröt el oldván el hajtotta, a‟ 
Tehénnek kötelét pedig el vágván, mind a‟ három darab Marhát el hajtotta maga 
Gazdája Tanyájára…”113 
 

Az említett káreset már a mezeikert és tanya azonos funkcióát jelöli, komplex 

gazdasági központot, ahol ember és jószág számára alkalmas szállás, tanya, vala-

mint szérű is található. A Nagykőrös Fekete határrészén 1766-ban összeírásra ke-

rült 61 mezeikert ezt a gazdasági funkciót igazolja:  
 
„A‟ Város Kertyén vagyon egy jo nagy, és mély árkolás, vagy Szénás Akol. 
Antal Mihály Kertyén van Kunyhó, és Szénás Akol. 
Nemzetes Balla Gergely Uram Kertyén van jó Föld Kunyhó, jó Náddal kötött Istálló, egy 

náddal kötött Szín, Tyuk Ólak, jó Garadjás Szénás Akol, és Gémes Kút. 
Olasz István Kertyén Kunyhó, és töltéses Akol. 
Gyenes Farkas Kertyén, Kunyhó, és Gyümölcsös Fás Akol. 
A‟ Város Majorjánál vagyon Major haz. Pitvarostul és Kamarástul hoszszu náddal kötött 

Juh szín, Két Tyuk Ól, és azok körül való Nád Keréttés, és Rovátkos Gémes Kut. 
Godány Mihályné Kertyén jó válogbul tsinált Házocska, és Kut, mellyben hordók vagynak 

téve. 
N. Gombay András Uram Kertyén van Fődház taposzos náddal födött Juh esztrenga, ro-

vásos Kut egy darabig, és ól. 
Korsós Ábrahám Mihály Kertyén Kunyhó, Szénás Akol, Juh Esztrenga, és Gémes Kut. 
Al szegi Totth Mihály Kertyén Kunyhó, és jó Akol. 
Uri János Kertyén rovátkos Kut és szil fák. 
Idősbik Pap István Uram Kertyén Kunyhó, Akol, Istaloval együtt, és Gémes Kut. 
Erdélyi János Kertyén van Kunyhó, régi Istálló, és Akol két részben. 
Németh János Kertyén egy fen álló Kunyhó, és Akol. 
Szalai András Kertyén Kunyhó, Akol, és kerített Erdőcske. 
T. Sypos Gábor Úr Kertyén régi Kunyhó, és Akol s- Kut. 
N. Hoffer Sámuel Kertyén Kunyhó, Két töltés és Akol Istalloval edgyütt, Gémes Kut, és jo 

Szilos Erdőcske. 
Csira Gergely Kertyén van Istálló, Szénás Akol, és Szilos Erdőcske. 
Boros Mihály Kertyén Kunyhó, Istallo, Akol, Istalloval edgyütt. 
Adam Istvan Kertyén régi Kunyhó, jó Garádjás Akol, rovatkos Kut és Szénás Kert. 
Szépe János Kertyén Kunyhó, Istallo, Akol, és Szénás Kert. 
N. Szivos János Kertyyén találtatik Istálló. 
N. Borotvás János Úr Kertyén Ház, melly áll két szobábul, s- pitvarbul, azon kívül Kamara 

Tyuk Olakkal edgyütt, Nagy Juh Szín, Nád Kerítéssel ökröknek valo szín, Kunyhó, három töl-
téses Akol, egy gyümölcsös és veteményes Kert, ugy más Nyárfás Kert, Két szénás Akol, vagy 
Kerítés, és két rovátkos Kut. 

Sütö Jánosné Aszszonyom Kertyén Kunyhó, szénás Akol, s- rovásos Kut. 

 
113  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1776–1780. 1777. okt. 5. 71.  
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Szelei Szabo Mihály Kertyén Kunyhó, Ökör Istálló, Juh szín, Rovátkos Kut és tövises jó 
marhaknak való Akol. 

N. Oláh Jánosné Aszszony Kertyén Kunyhó, rovátkos Kut, garádjás Akol és szil fák 
vagynak. 

Fruttus János Kertyén van Kunyhó, Istalló, Két Akol, Kut és fiatal szil fák. 
N. Nyári Lajos Uram Kertyén találtotnak Ház pitvarral, s- kamrával edgyütt, rovásos Kut, 

és ennyihány szálos szilfák. 
N. Borotvás Gergely Kertyén Kunyhó széna Akol, más Kerten ismét rovasos Kut. 
N. Keszei József Kertyén Ház pitvarostul, Istallo, rovatkos Kut, és Akol. 
Katona Mihály Kertyén Ház pitvarostul, Istallo rovatkos kut és Akol. 
Totth Mihály Kertyén kunyhó, teteje és oldala nélkül valo Istallo, rovatkos kut és szilos. 
Demeter István Kertyén Kunyho Istallo, és Akol. 
Császár István Kertyén van apros cserőkéls erdőcske. 
N. Dobos Pal Kertyén Istallo, tapatsos oldalu, garádjás szénás akol rovatkos kut, és fiatal 

szilos Erdőcske. 
N. Vajko Mihály Kertyén Kunyhó, szénás akaol, Kut és Szilos. 
Gál Mihály Kertyén van szálos szilas. 
Ádám Mihály Kertyén is szálos szilas Erdőcske. 
N. Bodo Pap Istvány Úr Kertyén Ház, két Istallo, két Akol, rovatkos Kut és szálos szilas 

Erdőcske. 
Csira Kertyén vagyon Kunyhó, tapaszos Istallo, Akol, rovatkos Kut, és Gyümölcsös Kert. 
Katona Istvánné Kertyén Kunyhó, és Kut. 
N. Farkas Sándor Uram Kertyén Ház, melly áll két szobábul, s- Kamrábul, Ökröknek való 

szín, jo Esztrenga, Borjú Ól, de tapasz, és fedél nélkül vagyon, Tyúk Ól, tövises Akol, rovatkos 
Kut és szilos Erdőcske. 

Patai Joseff Kertyén, Istalló, rovatkos Kut, s- marha akol. 
Száz Jósef Kertyén Kunyhó Ggaradjas Akol, és rovatkos kut. 
N. Farkas Pál Uram Kertyén van uj ház pitvarostul, és mellette lévő náddal Kerített kis ve-

teményes Kert, Tyuk ól, két tapaszos Istálló, három garádjás Akol, rovásos Kut. 
Vesenyi Kis János Kertyén Kunyhó, Marha Akol, és Kisded szilos. 
Oláh András Kertyén, Kunyhó és széna akol, melly nem igen jó. 
Dus Mihály Kertyén Kunyhó, Marha Akol, és rovátlan-Kut. 
Szijj Pál Uram Kertyén Gunyhó két Istálló, két akol rovásos Kut. 
Balog Pál Kertyén Gunyhó, Szénás Kert, Kut. 
Laskai János Uram Kertyén vagyon jo Gunyhó, Tyúk ól, Istálló ökröknek való színnel 

együtt, mely tövises garádjával van kerítve, szénás akol, melyet Fákkal körül ültettek, rovásos 
két Kut, és tővises Kert. 

Soós Istvány Kertyén Kunyhó, Istálló, és Akol. 
Nagy Pál István Uram Kertyén vagyon fen álló, és más közönséges Kunyhó, régi Istálló, 

szénás Akol, holot találtatnak Tőlgy fák, és más féle fák is, s- sziles Kut. 
Karai Totth András Kertyén nyár fák. 
Dabizs Szűcs István Kertyén ugyan Tőlgy és fás Erdőcske. 
Polya Mihály Kertyén ugyan Tőlgyes Erdőcske. 
Patonai György Kertyén jo Gunyhó, két Istallo, Tyuk Ól, Karha Akol, rovvátkos Kut, és 

szilos Erdőcske. 
Biczo Kovács János Kertyén Gunyhó, Akol, és Kis Szilas. 
Ács Mihály Kertyén szilos Erdőcske. 
Csira Péter Kertyén szilos Erdőcske.” 
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Nyársapát puszta mezei kertekkel. Mocsy György térképe 1798. (Nagykőrösi Levéltár) 

 

A Fekete határrészen lévő „Épületeknek, Akloknak, s – Erdőcskéknek Cons-

criptiojárul, a‟ vagy fel jegyzésérül” Karaj Gergely „Nagy Kőrös Várossa Hites 

Tanácsbéli személy” és Becze István nótárius adott bizonyságot.114  

 

 
Pótharaszt puszta mezei kertekkel. Balla Antal térképe, 1787 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

A mezőváros legvagyonosabb nemesei közé tartozó Inárcsi Farkas Sándor és 

Pál, Bodó Pap István, Borotvás János mezeikertjén már pitvaros (konyhás) házak 

 
114  Novák 1978a: 155–156. 
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álltak, amelyhez kamra is tartozott. Néhány módos gazda – mint Nemzetes Balla 

Gergely, Gombay István – birtokán földház készült, a gazdák többségének azon-

ban csak kunyhója volt. A mezei kert legfontosabb építménye az istálló és szín, 

valamint a garágyával kerített akol, ahol marhát tartottak, vagy szénát tároltak.  

A rovátkolt kút biztosította az ivóvizet. Veteményeskert és gyümölcsös is megta-

lálható, akárcsak szil-, nyár-, tölgyfákkal beültetett erdőcskék. Tehát viszonylag 

jól kiépített üzemközpontok voltak már a mezei kertek, melyek a később a ta-

nyákkal mutatnak azonosságot. 

Kecskemét határában, a Városföldén, a pusztákon (Alpár, Borbás, Bugac, 

Csetharaszt, Köncsög, Monostor, Páka, Péteri, Szentkirály, Szentlőrinc, Vacs),115 

s Cegléden az irsai – majd a berceli – határig húzódó feketeföldeken is hasonló 

funkcióval rendelkeztek a kertek. 

 
Nagykőrös ábrázolása céhlevélen (Balla Liborius rajza, 1815) 

 
115  BKML KkV Tan. Adókönyvek 1774/75. 
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Nagykőrös tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

Tehát a közelebb-távolabb fekvő, kiterjedt puszták az állattenyésztés tekinte-

tében voltak fontosak a 17–18. században, sőt a 19. században is. A legelőre haj-

tott jószág „nyaralókon” tartózkodott, ahol rendszerint ideiglenes létesítmények 

(akol, karám, gunyhó, esztrenga), vagy jó védelmet biztosító homokbucka, dűne, 

szolgáltak védelmül. Nagykőrös városa például a 17. században az általa bérelt 

pusztákon osztott lakosainak legelőterületet. A szomszédos Kara pusztán lévő 

„Karay Niaralóktul” fizettek a kőrösiek több, mint 28 forint bérleti díjat 1649-

ben.116 A „nyaralók” nemcsak legelőterületet, de az ideiglenes tartózkodás helyét 

is jelölték, ahol – míg a bérleti idő engedte, sokszor több éven keresztül – a jó-

szágnak és a pásztornak enyhelyet létesítettek. Ezt igazolja a Lajos pusztán osztott 

„szállások” léte (ezek 1649-ben 12 kőrösi gazda birtokában voltak, akik 20 tallért 

fizettek értük bérleti díjként).117 Tehát építmények révén, alkalmas volt a „nyara-

ló” „telelőnek” is – ahol télire egy helyen hordták össze a takarmányt az esztendő 

során, s etették fel a jószággal –, tehát „szállásnak” használták. 

 
116  PML NkV Tan. SZK 1649. 
117  Novák 1978a: 147–149. 
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Nagykőrös tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

Ezek a telelő szállások azonban a mezei kertekhez képest nem voltak állandó 

létesítmények: a legeltető állattartáshoz kapcsolódtak, s csupán ideiglenesen bir-

tokolhatták a cívis gazdák. A „telelőket” is a városi tanács osztotta az arra érde-

mes jószágtartóknak. Például amikor Földváry Károly zálogba kívánta adni az őt 

illető Bugac pusztai részbirtokot 1810-ben, a kecskeméti tanács megvizsgáltatta a 

területet, utasítva embereit, hogy „leg inkább azt szemléljék meg, hogy a‟ mos 

már ki osztva lévő Telelőkön kívül a‟ pascuumból mit lehessen még Telelőnek ki 

szakasztani”.118 Ezek a „nyaralók”, „telelők” tehát ideiglenes határbeli létesítmé-

nyek voltak, amelyek fokozatosan váltak tanyává, komplex határbeli üzemköz-

ponttá.  

Kecskemét magisztrátusa a telelők használatát is ellenőrizte, s azon észrevé-

telének adott hangot, hogy a gazdák idegeneknek adják bérbe telelőiket:  
 

„A‟ ki a‟ kecskeméti lakosok közül ennek utána akármely pusztán lévő telelelőjét al-
berti, pilisi, ugi, félegyházi vagy akármely idegen helységbelieknek akár szántani, akár 
használni, akár feliből, akár harmadából, akár dézsmájából kiadni tapasztaltatik, azon-
nal kertje azon pusztán el fog vétetni, és más föld nélküli szükös itt lakosnak adattat-

 
118  BKML KkV Tan. Jkv. 1810. 401–402.  
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ni. A szükösök azért illyeténekre vigyázzanak, és meg tapasztalván azonnal a magiszt-
rátustól azoknak kertjeiket felkérhetik.”  
 

– határoztak 1775. július 21-én.119 A visszaélések azonban rendre megtörténtek, s 

a tanács ismételten megfogalmazta tilalmi határozatait, mint például 1783. január 

14-én:  
 
„Alpári arendas földet biró némely gazdák ellen hitelesen megbizonyosodván az, 
hogy földjeiket más idegeneknek, nevezetesen kécskeieknek adták ki szántásra, mely-
ből hogy jövendőben valami váratlan rossz lakosainkra ne háromollyon, rendeltetett, 
hogy a kik marhatartók és földmívelésre alkalmatosak, földjeiknek bizonyos elveszté-
se alatt ettől inhibiáltassanak, a kik penig annak bírására alkalmatlanok, attól egyátal-
jában megfosztassanak.”120  
 

 
Nagykőröse tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

A telelő tehát nem csupán az állattartás fontos létesítménye volt, de azt a földet, 

mezeikertet is jelentette, ahol lehetett szántani, tehát földművelő gazdálkodást is 

 
119  Iványosi-Szabó 1985: 85. 
120  Iványosi-Szabó 1985: 110. 
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lehetett folytatni. A városi tanács rendszeresen osztott kerteket a pusztákon, így 

például Monostoron:  
 
„A monostori puszta egyes, arra érdemesített lakosoknak classificalva és részletekre 
osztva a váltságösszeg meghatározása mellett átadatni, illetve kiosztani rendeltetett.  
A feltételek megállapíttattak, különösen, hogy az új birtokosok azon jussal bírják rész-
leteiket, mint azt a város bírhatná, ti. tulajdonjoggal, a korcsmáltatáson kívül, mely a 
város joga marad…”  
 

 
Cegléd tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

– rendelkeztek 1795. december 15-én.121 

A „mezei kertek”, „szállások” a 19. század elejétől komplex gazdasági üzem-

központokká fejlődtek, „tanyákká”. A határbeli szántóföldön létesült ideiglenes 

jellegű „szállás”, „kert” – a belterjesebb földművelő gazdálkodás körülményeinek 

megfelelően – állandóvá vált: szilárdabb épületet építettek a jószág számára, s az 

emberi hajlékul szolgáló gunyhók helyett is „tanyaházakat” építettek, ahol a vá-

rosban élő gazda vagy fia tartózkodhatott, vagy a „kertésze” lakhatott családostul 

egész éven át. Nagykőrös Pótharaszt pusztáján 1791-ben például Kaszap János 

 
121  Iványosi-Szabó 1985: 130–131. 
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tanyáján tartott 6 ökröt, 11 tehenet, 1-1 negyedfű és tavalyi bikát, 2 harmadfű ü-

szőt, 3 kocsis lovat, de voltak ott még méneses lovak is.122 Tehát a távoli mezei 

kerten, szálláson vagy tanyán jelentős jószágállományt tartottak a kőrösi cívis 

gazdák, akárcsak a kecskemétiek. 

 

 
Cegléd tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 

A 19. század közepén már olyan kiépült tanyák álltak a Három Város határán, 

amelyek nem különböztek a későbbi, századvégi, 20. századi tanyáktól: szántó-

földi gazdálkodásnak, s a belterjes, istállózott jószágtartásnak lett üzemközpontja 

a tanya. Az 1850-es években jelentős mértékben megszaporodtak Cegléden is a 

lopások, rablások. Annak ellenére, hogy a jószágot nem lehehett magára, felügye-

let nélkül hagyni a tanyákon, ellátni, gondozni kellett, mégis számos lovat, mar-

hát, juhot, kacsát, ludat tudtak ellopni. Például a tanácsi körzvényekből kiderül, 

hogy 1851. október 26-án „Dávid Istvánnak a tanyájáról ma egy hete el veszett 

17 ludja”,123 1853. november 13-án „Verbo Jósef tanyájáról mult szerddára el ve-

 
122  Novák 1978a: 157. 
123  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1851. okt. 26. 15. sz. 
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szett 48 db kacsa, akinek hollétéről tudomása van, jelentse a‟ város házán”.124 

1855. augusztus 26-án adták hírül, hogy „Macska Pálné tanyájáról 21 darab lúd 

elveszett, a‟ két sarka el van vágva, különben tarkák…”125 1856. október 12-én 

hirdette ugyancsak körözvényét a városi tanács, miszerint  

 
„Reggel Sándornak el veszett a tanyájáról Csütörtökön 11 darab marhája, ugymint 6 
ökör két fias tehén, és három két éves borju; mellyből kettő tinó, az egyik üsző”,126  
 

majd december 28-án „Farkas Sándornak a tanyájáról mult hétfőre virradóra el-

loptak tíz ürüt”.127 Cegléd város körözvényéből derül ki 1857. augusztus 2-án, 

hogy „Végh István tanyájáról elloptak az éjtszaka egy négyéves világos pej paripa 

lovat”.128 

 

 
Cegléd tanyás határa. Kataszteri térkép, 1880 (Nagykőrösi Levéltár) 

 
124  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. nov. 13. 10. sz. 
125  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1855. aug. 26. 5. sz. A lúd sarkát azért vágták el, nehogy el 

tudjon repülni, felrugaszkodni a levegőbe. Ezen meggondolásból a lúd talpát is felhasították, 
vagy a szárnyait kötötték le, vágták le a végét. 

126  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. okt. 12. 7.sz. 
127  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. dec. 28. 1. sz. 
128  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. aug. 2. 15. sz. 
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A 19. század közepe fordulópont a tanyásodás folyamatában. Az úrbériség el-

törlésével országszerte elhárul az akadály a tagosítás, a kötetlen, tanyasi gazdálko-

dás útja elől. Az úrbériség megszűnése a Három Város közül csupán Cegléden 

idézett elő változást, mert megszűnt a nyomásos gazdálkodás a „fertályföldeken” 

1829-ben, és a század második felében ott is megjelenhettek a tanyák.129 Döntő 

jelentőségű volt a legelőfelosztás is. Cegléden már az 1862 utáni években,130 

Nagykőrösön 1875-re fejeződött be a tágas legelőhatár felosztása a lakosok kö-

zött, a „legelőjog” arányában. Az új földszerzési lehetőséggel a szegénység szá-

mára csillant meg a boldogulás reménye. Az egykori belső legelőt feldűlőzték 

(Nagykőrös az Alsójáráson például az Iskola-, Vashalmi-, Nyári-, Kovács-dűlő; Ceg-

léden a Csemő-, Értem-dűlő stb.).131 Sokan felhagytak városi lakásukkal, végleg ki-

költöztek családostul a közeli-távoli tanyákra, s télen-nyáron kint éltek a határ-

ban. E tanyákat sorolta Erdei Ferenc a farmtanyák típusába.132 

 

 
Szikrai csárda a Tisza mellett (Vahot 1856) 

 

Kecskeméten már a 19. század közepén megkezdődött a tanyásodás újabb 

lendületes folyamata. Nagykőröshöz hasonlóan (itt az 1820-as években osztották 

fel Nyársapát, Pótharaszt, Tetétlen-pusztát),133 1850-től láttak nagyobb ütemben 

a puszták felparcellázásához (Ágasegyháza, Köncsög, Matkó stb.). 1850–1855 

 
129  Kocsis 1982: 225. 
130  Itt szükséges említést tenni arról, hogy a 19. század közepén már Cegléd városa jelentős terüle-

tű legelőt vont ki a műveléság alól, s adta árendába az arra igényt tartóknak. Például „Czegléd 
városi közlegelőből 2500 hold főld 1200 □ ölével számítva holdját felsőbb engedély folytán ki-
hasítva 4 évre […] 5 – 10 – 20 – vagy 100 holdas részletekben is árverezés utján haszonbérbe 
adatik” – szerepel a város hirdetményében 1855. augusztus 12-én. PML CgV Hirdetések Jkv. 
1854/58. 1855. aug. 12. 11. sz 

131  Vö. az 1881. évi kataszteri térkép szelvényeit (BKML, PML). 
132  Erdei 1971. 
133  Novák 1978a: 87–104. 
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között 24‾000 kh kevésbé homokos, és 1800 kat. hold homokföldet osztottak fel 

Kecskeméten (Szarkás, Úrrét, Nyír, Felső Alpár). Az újabb tanyásodás Kecskemé-

ten is a szegénység számára kínált lehetőséget a boldogulásra, akik tömegesen ki-

települve, családosan ülték meg a határbeli jobb-rosszabb homokföldet, s hagytak 

fel városi lakásukkal. A bérlők is sorra tanyákat építettek szerzett földjeiken – 

mutat rá Für Lajos.134 

A 19. század második felében kibontakozó tanyásodás minőségi változás is 

volt egyben. Jelentős mértékben gyarapodott a szántóföldi tanyák száma – mint 

utaltunk is rá –, de mellettük mindinkább jelentékeny szerepet játszottak a silá-

nyabb homokon létesült ún. „kertkultúrás” tanyák is. A földművelés, jószágtartás 

mellett a szőlő- és gyümölcstermesztés mint intenzív mezőgazdasági üzemág je-

lentette a tanyán lakók biztosabb megélhetését. Tulajdonképpen a 19. század má-

sodik felében épült ki az a határbeli középső tanyaövezet (kis farmtanyák, bérlő 

tanyák), amelyek – Erdei Ferenc megfogalmazásában – Kecskemét város „gyar-

matai”, elszigetelődve a várostól, csupán piacok, vásárok révén tartva fenn kap-

csolatot azzal.135 Ez a középső kertkultúrás tanyazóna alakult valóságos „önálló 

szórvány településsé” – Lettrich Edit megállapítása szerint.136 

 

 
Tanya Kecskeméten (Vahot 1856) 

 

A másik két városban is nyomon követhető a tanyavilág kertkultúrás minőségi 

változása, elsősorban is a mostohább, homokos talajú részeken, mint Csemő, Ér-

tem Cegléden, a Felső-Járás, Száraz-dűlő Nagykőrösön, valamint Csemő és Nyársapát. 

A tanyák mellett kisebb-nagyobb szőlők, gyümölcsösök létesültek, amelyek biz-

tosabb jövedelmet ígértek a homokon rosszabbul fizető szántóföldi növénykultú-

 
134  Für 1983: 38–39. 
135  Erdei 1977: 88. 
136  Lettrich 1968. 
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ráknál. A jószágtartás számára – főként a baromfitenyésztésre – nagyon jó felté-

telek teremtődtek meg. 

 

 
Tanya Cegléden a 19. század végén (OMMIK) 

 

A településrendszer, határhasználat, üzemszervezet vonatkozásában is jelen-

tősek a szőlőskertek a Három Város határán. A „szőlőhegyeken” olyan kunyhó-

kat építettek a 18–19. században, amelyek a szerszámok tárolására szolgáltak, s 

hajlékot is biztosítottak a szőlősgazda, kapás számára. Galgóczy Károly kritikus 

szemmel nézte a kőrösi szőlőket, amikor megállapította 1877-ben, hogy  
 
„A hol száraz, homokos volna a talaj, nemhogy pinczék, de még szüretelő borháznak 
sem igen, hanem csak az eső elől oltalmat adó egyszerű, bár falra épült, gyakran pedig 
csupán venyigéből épült ugynevezett bogár hátú kunyhók vannak”.137  
 

Néhány évtized múltán azonban itt is, a másik két városhoz hasonlóan, szépen 

épített, tágas kunyhók álltak már a szőlőskertekben, amelyek nem csak szerszám-

tartó kamrák, de lakóhelyek is voltak: kéményt is felhúztak a cserépzsindellyel 

vagy náddal borított tetejére, amely rendszerint sarokban kialakított, vályogból 

rakott tűzhely füstjét vezette ki a helyiségből. 

Bár a kunyhók eredetileg csupán enyhhelyként és szerszámosként szolgáltak, 

de aprójószágot is tartottak ott. A mezővárosi hatóságok a kártételek megakadá-

lyozása érdekében rendre tilalmazták a baromfi, kutyák, lovak szőlőben tartását. 

Ennek ellenére továbbra is tartottak a szőlősgazdák jószágot a gunyhóikban, amit 

 
137  Galgóczy 1877: 247–248. 



354 

a későbbi időben már a hatóság sem kifogásolt. Különösen kedvező volt a hely-

zet Cegléden a Gerjeháton létesült Újhegyben, mivel a Gerje patak közelsége 

kedvező életkörülményeket biztosított a vizet kedvelő szárnyasok számára. A vá-

rosi tanács körözvényéből derül ki 1856. június 29-én, hogy  
 

„Ótsai Pálnak most a‟ mult éjszakán az újhegyben a gerje szélén lévő gunyhójából el-
loptak 50 db libát”,138 1857. július 7-én pedig, Darányi Sámuelnek kunyhoja az újhegyi 
szőlőben Pünkösd 2ik ünnepén kirabolván, ‟s abból 6 db öreg ludat és 6 db libát, 
azontul egynehány db fehérruhát és több apróságot elloptak”.139  
 

A városi hatóság jóllehet igyekezett megszüntetni a jószágtartást a szőlőkben, 

de az kevésbé járt sikerrel, azonban ha kár történt, a felelősséget a jószágtartókra 

hárította. Például Cegléd város tanácsa 1851. március 30-án hirdette ki, hogy „a‟ 

szöllőkben kis kertekben aklokban baromfiakat mások kárával nem szabad tarta-

ni, mert ha a‟ szonszédja agyon veri valakiét kártérítéssel nem tartozik”,140 majd 

1857. június 7-én is: „Tapasztaltatván az, hogy a‟ szőlőhegyekben némely gazdák 

sok sok aprójószágot tartván, ez által szomszédgyainak tömérdek kárt okoznak, – 

annál fogva figyelmeztetik minden illy jószágtartó gazda, hogy az aprójószágaikat 

két nap alatt haza takarítsák, – Mert különben a‟ szomszédok által szabadon 

agyon verettettnek.”141 

Rendszerint kísérlet történt a szőlőben való állandó lakásra is. A szegénység 

igyekezett ott megvetni lábát, hogy ily módon mentesítse magát az adó és egyéb 

terhek viselése alól. E törekvésüket a városi tanács megakadályozta. Kecskemét 

városa például többszöri eredménytelen próbálkozás után drasztikus lépésre ha-

tározta el magát 1810. június 22-én: utasította az „illető Hegyi Inspector és 

senator Urat”, hogy a szőlőkben lakóknak „onnat leendő kiírtások eránt”. Mester 

Gergelyt bízták meg, hogy intse meg őket, „még etzer lehetséges tetemes kár nél-

kül vonattassanak le” kéményeik, született meg a tanácsi végzés. Ugyancsak a 

kecskeméti magisztrátus külön osztott házfundusokat a város szélén a szőlőből 

bekényszerített lakosok számára a 19. század elején.142 

A sokszori tilalmazás eredményeként nem népesültek be a szőlők. A régi, vá-

ros körüli szőlőhegyek kunyhói kevés esetben lakóhelyiséggel bővültek, istálló, ól 

is épült fel, valóságos tanya alakulhatott ki. A távolabbi szőlőskertekben a 19. 

század végén már elhárultak az akadályok az ottani lakás elől, megkezdődött a 

szőlők betelepülése, tanyásodása is. Természetesen – amint a kertkultúrás tanyák 

esetében is – a szegénység igyekezett ott megtelepedni. Az elesettebbek napszá-

 
138  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. jún. 29. 5. sz. 
139  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. jún. 7. 1. sz. 
140  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1851. márc. 30. 27. sz. 
141  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857.jún. 7. 13. sz. 
142  BKML KkV Tan. Jkv. 1810. 432–433.  
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mos munkát vállaltak, a vállalkozóbb szelleműek pedig kertművelésre specializál-

ták magukat.143 

A Három Város települési viszonyait, tanyarendszerét a 20. század első felé-

ből, az 1930-as népszámlálás alapján lehetséges bemutatni.  

Cegléd össznépessége 37‾413, a külterületi lakosság száma 11‾892 fő, a lakos-

ság 31,78%-a lakott a határban. A határrészek népessége:144 
 

HATÁRRÉSZ      NÉPESSÉG 

 fő 
XI. külterület 

Alsó- és Felső Mikebudai út   45 
Felsőerdei szőlők   71 
Gerje 478 
Gerje (Fischer)-telep 189 
Gyüge és Kisperje   64 
Hosszúcsemő 309 
Irtvány 113 
Kálmáni szöllők 117 
Kistelek I. része   80 
Kőkútlapos-Seregélyes 157 
Nyomás 451 
Öregcsemő 137 
Öregszöllők 1174 
Rét 106 
Tálasi-dűlő   54 
Ugyer 832 
Vallásalapítványi földek 243 
Zöldhalom I. része   44 

  4664 
XII. külterület 

Bede 175 
Csengeri-dűlő   92 
Kistelek II. része 935 
Nyomási tanyák  1297 
Törteli út és Dinnyés halom  42 
Ungváry-telep 133 
Zöldhalom II. része   62 

  2736 
XIII. külterület 

Bába- és Molnár-dűlő   63 
Bándűlő   74 
Botond-dűlő 246 
Csernus-dűlő   62 
Csurgai-dűlő   87 
Durahalom   54 

 
143  Vö.: Für 1983. 
144  Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozat 83. k. Az 1930. évi népszámlálás. I. kötet. Magyar 

Kir. Statisztikai Hivatal 1932: 52, 377–378, 
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Fertályföldek és Öregtanya 383 
Homokpuszta   84 
Huszár-dűlő   73 
Jászberényi úti dűlő I. rész 144 
Kengyel 126 
Kőhalmi-dűlő   51 
Nagyszék és Varjas   44 
Szőkehalom   80 
Törteli út és Intézet   54 
Újszűcstelep 291 

 2000 
XIV. külterület 

Bécsihát  70  
Bonifika és Fertályföldek 182  
Cifrakert 134  
Emődi-dűlő 128  
Jászberényi úti dűlő II. rész 121  
Kádas- és Mikus-dűlő 120  
Kenderföldek 240  
Kernács-telep  81  
Kosárhegy, Berceli és Nagyká-
tai út 

  45  

Kozma-dűlő 123  
Marton-dűlő 106  
Márta-dűlő  98  
IV. Őrház-dűlő  68  
V. Őrház-dűlő és Vermes-dűlő  86  
Semetka-dűlő 157  
Téglagödrök 350  
Zsengellér-dűlő  66  
Egyéb  62  

  2492 11892 fő 
 

Legtöbb külterületi lakos az északi földeken, valamint a déli, egykori legelőte-

rületen, a Nyomáson élt. A szőlőkben, így az Öregszőlőkben és a homoki sző-

lőskertekben, az Ugyerokban lakott a tanyasi népesség 17,85%-a. 

Nagykőrös lakosságszáma 28‾591 volt 1930-ban. A külterületi lakosság ará-

nya 39,2%. A külterületi népesség megoszlása határrészek szerint:145 
 

HATÁRRÉSZ NÉPESSÉG 

Csókáserdő-Nyárkútrét   81 
Felsőjárás II. rész 377 
Homolytája 266 
Kürtilapos 144 
Lencsés-Világos 210 
Pálfája és Tormás 152 
Szárazdűlő 256 
  2455 
  

 
145  I. m. 52, 380–381. 
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III. járás  
Alsójárás II. rész, Kálmán- és Zsi-
ros-hegy 

  99 

Esed 171 
Fekete 697 
Hangács 532 
Temető-hegy  60 

  1559 
IV. járás 

Alsófűzes, Alsójárás II. rész. 328 
Árboz 141 
Csemő II. rész 213 
Hosszúhát   82 
Középbokros 199 
Ludas 117 
Nyársapát 779 
Vízállás-Gátér II. rész  64 

           1993 
V. járás 

Nyilas       1317 
Nyilasbesbesnyő 414 

           1731 
VI. járás. Tetétlen 

Csárdás, Kecskés 102 
Farkas   93 
Halász 323 
Homok   46 
Kalocsa 114 
Kispengyom   71 
Nagypengyom   67 
Székes  57 

         11‾208 fő 

 

A legnépesebb határrészek közé tartozott a homokrészi Csemő, Nyársapát, s 

ez utóbbinak részét képező Nyilas és Besnyő, valamint Fekete és Hangács.  

A szőlőkben jelentős népesség lakott (Pöcök, Bokros, Hosszúhát, Zsíros-, Kál-

mán-, Temető-hegy, Tormás, Lencsés-Világos, Bánom és Pálfája), a külterületi 

népesség 11,6%. 

Kecskemét népességszáma 1930-ban 73‾109 fő. A külterületi népesség aránya 

61,11%. A határrészek lakossága:146 
 

HATÁRRÉSZ      NÉPESSÉG  

    fő  
Csongrádi és Nagykőrösi úttól Keletre   
Alsó-Szentkirály 1153  
Árpádszállás  138  
Felső-Szentkirály 2259  
Borbás   676  
Felső-Alpár   394  
Kisalpár   626  
Kisfái 1219  
Koháry-Szentlőrinc 1910  

 
146  I. m. 52, 383–384. 
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Kőrösi-hegy   950  
Laky-telek   971  
Lovassági laktanya   173  
Szikra 1547  
Szolnoki-hegy   659  
Úrrét 1111  

           13‾786  
Nagykőrösi és Izsáki út között   
Belső-Nyír   999  
Külső-Nyír   420  
Budai-hegy  755  
Miklovits-telep   199  
Felső-Csalános   280  
Felső-Széktó   753  
Hetényegyháza   899  
Katonatelep   205  
Máriahegy   662  
Méntelek 1650  
Szarkás 1438  
Talfája 1274  
Úri-hegy   598  
Vacsi-hegy   951  
Dárdai-telep   562  
Völker-telep   843  

      12‾488  
Csongárdi és Izsáki út között   
Ágasegyháza 1783  
Alsó-Csalános     84  
Alsó-Széktó 1428  
Belső-Ballószög 1866  
Külső-Ballószög 1328  
Helvécia 1870  
Izsáki út    68  
Kadafalva   305  
Köncsög 1140  
Matkó   928  
Székelytelep   100  
Törökfái 1053  
Városföld 2529  
       14‾478  
Bugac-Monostor   
Alsó-Monostor   772  
Felső-Monostor 1635  
Monostorfalva   593  
Kis-Bugac   354  
Nagy-Bugac   573  

 3927 Összesen 44‾679  

 

Kecskemét külterületi lakosságának mintegy fele lakott a pusztákon (18‾351 

fő, 41,01%, az össznépesség 25,1%-a). A várost övező szőlőhegyeken pedig a 

külterületi lakosság 12,5%-a. A törzshatáron több, mint 37% lakott. 

A településrendszerben és üzemszervezetben sarkalatos, alapvető változások 

az 1947-es politikai változásokkal, a „kékcédulás”, csalásos – kommunista hata-

lomátvétellel kezdődtek. Az egykori mezővárosok területei lényeges változást 
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szenvedtek el. Az egykori puszták – a mezővárosok külső határa – önálló telepü-

lésekké váltak. Ceglédnek nem volt pusztája, viszont határából – és Nagykőrösé-

ből – területet vettek el Csemő és Nyársapát községek létrehozásakor, 1952-ben 

és 1954-ben. 

Nagykőröstől 1949-ben csatolták el Tetétlent, s vált belőle Kőröstetétlen köz-

ség. Pótharaszt puszta 1950-ben került el Nagykőrös birtokából, területét az új-

onnan szervezett Csévharaszthoz csatolták. Nyársapát 1954-ben lett önálló köz-

ség. 

Legnagyobb változások Kecskemétet érték. 1950-ben szervezték meg Pest, 

Solt, Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék területéből Bács-Kiskun megyét, amely-

nek székhelye lett. Törzshatárából szervezték meg 1952-ben Helvécia és Város-

föld, 1954-ben Ballószög községeket. A puszták is önálló életre keltek: 1950-ben 

alakult meg Bugac, Koháryszentlőrinc pusztából Nyárlőrinc község, Szentkirály-

ból Lászlófalva néven alakítottak önálló települést 1952-ben, ugyanebben az esz-

tendőben önállósodott Ágasegyháza, Hetényegyháza, Lakitelek (Felsőalpár) is.147 

A Rákosi-korszakban indítottak támadást a vagyonos parasztság ellen. A 25 

kat. holdnál nagyobb földbirtokkal rendelkező gazdákat „kuláknak” nyilvánítot-

ták, ellenük hajsza indult, sok esetben börtönbüntetéssel sújtották őket.148 Kisebb 

birtokokból termelőszövetkezeti csoportokat (TSzCs) szerveztek, de ezek a kis-

üzemi keretek között, mesterségesen létrehozott agrárvállalkozások kudarcra let-

tek ítélve.149 A Rákosi-korszakban szervezték meg az állami gazdaságokat az egy-

kori uradalmi birtokokból. Cegléden a vallásalapítványi uradalom földterületén 

jött létre a Cifrakerti Állami Gazdaság. Nagykőrösön – jóllehet uradalmi birtok itt 

nem létezett –, a legjobb talajminőségű Fekete határrészen szervezték meg az ál-

lami gazdaságot a nagyobb parasztgazdák földbirtokaiból. Kecskemét elcsatolt 

határrészén szervezték meg a Szikrai Államgazdaságot. 

Az 1956-os forradalom utáni Kádár-korszak elején, az újonnan megalakult 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 1958-ban indította meg a parasztság, a 

kisüzemi paraszti gazdálkodás felszámolását. Az 1961-ig terjedő időszakban a 

gazdákat arra kényszerítették, hogy földjüket a „közösbe adják”, felhagyjanak a 

gazdasági tevékenységükkel. Be kellett szolgáltatniuk az igás állataikat, mezőgaz-

 
147  Magyar Népköztársaság Helységnévtára 1970. KSH, Budapest, 1973. 
148  Érdekességként említjük meg Nagykőrösön Grünhut József esetét, akinek az édesapja, Grünhut 

István – ellentétben a nagybirtokosság közé emelkedett zsidósággal – százholdas birtokos volt, 
ritkaságszámba menően folytatott gazdálkodást. Az 1944 júniusában történt deportálásokkal 
Birkenauba került, Auschwitzban lett a holocaust áldozata. Grünhut József munkaszolgálatos-
ként túlélte a háborús borzalmakat, 1945-ben hazakerült Nagykőrösre, és édesapjának 97 kat. 
holdra fogyatkozott birtokán kezdett gazdálkodni. A kuláküldözés azonban őt is utolérte. Míg 
1941-ben munkaszolgálatosként vonult be katonának Hódmezővásárhelyre, 1950-ben ugyan-
oda „vonult be” börtönbe, mint „kulák” elítélt. Novák 2002. 

149  Lásd Nagykőrös esetében Szabó A. 1978. Cegléddel kapcsolatban Mosolygó 1982. 
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dasági gépeiket. Földjüket tagosították. A „közösben” már a gazdák nem vehet-

tek részt a munka szervezésében, irányításában (sokan elvándorolva, más terüle-

ten vállaltak munkát, akik maradtak, csupán segédmunkát végezhettek) , ez a fel-

adat az újonan kiképezett agrármérnökökre, agronómusokra hárult.  

Egyes határrészeken a tanyák egy része megmaradhatott, ahol rendszerint a 

téesztag és családja lakott. A tanya körül 800 □ öl „háztáji földet” mértek ki, ame-

lyen családi keretek között folytathatódott a kisüzemi gazdálkodás. Cegléd és 

Nagykőrös tanyavilága áldozatául esett a nagyüzemi gazdaság szervezésével 

együtt járó határtagosításnak. Az 1970-es és 1980-as, majd 2003. évi népesség-

összeírások szemléletesen mutatják a tanyavilág elsorvadását, illetve a települési 

funkciókban bekövetkezett változásokat.150 

 
CEGLÉD      
Határrész 1970 1980 2003 

 fő lakóház fő fő lakás 
Alsóerdőn belül    30 12 
Bábamolnár-dűlő   59 62 22 
Banai-dűlő    17 12 
Bándűlő 112 33  5 4 
Bede 268 66  235  
Berényi út mente 134 34 182 66 40 
Botond-dűlő 58 21  4 6 
Budai-út 206 53 470 586 174 
Cifrakert-dűlő 188 50 162 87 35 
Csernus-dűlő 198 60 80 17 16 
Csurgai-dűlő 47 19  3 5 
Dinnyéshalom   53 41 15 
Durahalom 105 28  - 2 
Emődi-dűlő    2 1 
Értem 56 20  70 28 
Értemen belül 150 56 148 92 41 
Farkas-dűlő 110 39  19 7 
Fertályos kaszálók 382 93 237 130 59 
Füle-dűlő    9 10 
Gerje 317 85 70 50 16 
Gerje-telep     176 
Gyulai-dűlő 163 49 153 82 35 
Hartyáni-dűlő 424 111 131 97 39 
Herceg-dűlő 95 28  12 5 
Hodula-dűlő    2 2 
Homokpuszta 59 22  - - 
Huszár-dűlő   56 7 8 
Intézeti-dűlő   94 30 18 
Irtvány 329 73 218 132 58 
Kappanhalom 62 27  23 7 
Károly-dűlő 35 10  19 8 
Kemencés-dűlő    4 3 
Kernács-telep 133 37 99   

 
150  Magyar Népköztársaság Helységnévtára 1970. KSH Budapest, 1973. 198, 574, 424.; a Magyar 

Népköztársaság Helységnévtára 1985. KSH Budapest, 1985. 162, 311, 249.; a Magyar Köztársa-
ság Helységnévtára 2003. KSH Budapest, 232–233, 668–669, 485–486. 
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Kormuth-dűlő    64 29 
Kovács-dűlő    23 9 
Kozma-dűlő    1 2 
Kökény-dűlő    25 11 
Kőkútlaposa    6 1 
Laszip-dűlő 77 25 60 61 21 
Lestyánszki-dűlő 80 23 86 40 19 
Marosi-dűlő    32 13 
Márta-dűlő 112 28 90 43 13 
Mikus-dülő 58 24  9 14 
Nagypál-dűlő  34 11  45 
Negyedi-dülő  90 20 52 9 
Nyomás 198 78 146 105 53 
Orosz-dűlő 142 41  20 8 
Öregszőlő 940 332 557 125 40 
Öregszőlői hobbikert    1176 463 
Pesti-dúlő 60 20  49 19 
Réti-dűlő 248 89 174 135 71 
Rövid-dűlő    7 2 
Seres-dűlő    8 8 
Simon-dűlő    1 1 
Szomorú-dűlő    18 8 
Szúnyog-dűlő     19 
Szűcs-dűlő 114 31 73 5 4 
Tanítóföld 72 24 58 46 21 
Tarkó-dűlő    1 4 
Tófű-dűlő 67 23  17 14 
Ugyer 647 313 610 834 338 
Ványi-dűlő 18 6  10 7 
Váróczi-dűlő 65 12  - - 
Vinke-dűlő    20 8 
Zsengellér-dűlő 91 19 94 26 9 

 6764 2133 5280 4683 1930 

 

Az 1930-as adatokhoz viszonyítva, 1970-re 11‾892 főről 6760 főre csökkent a 

külterületi lakosság száma. Cegléd leglakottabb határrésze a szőlőterület, az Öreg-

szőlő és Kálmán, valamint a délnyugati homokvidéken az Ugyer vagy Ugyerok. Az 

ezredfordulóra a tanya (mezőgazdasági üzemközpont) elsorvadása mellett telepü-

lésképződés is megfigyelhető. A határ különböző részein tartozéktelepülések (Bu-

dai-út), szórványközpontok, szórvány lakótanyák (Fertályos kaszálók, Irtvány, Réti-

dűlő), üdülő-kertvárosi településrészek (Öregszőlő, Ugyer) jöttek létre. 
 

NAGYKŐRÖS      
Határrész 1970 1980 2003 

 fő lakóház fő fő lakás 
Alsójárás-dűlő 236 81 103 45 26 
Árboz 160 52 117 61 38 
Barátszilos-      
Dűlő 275 80 152 52 30 
Bántőse-Bánom      
dűlő 176 65 132 101 48 
Bokros-dűlő 319 101 218 245 115 
Csipvár-      
dűlő I. 68 21 241 181 78 
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Csipvár-      
dűlő-II. 295 75    
Csókáserdő 22 7  4 2 
Esed-dűlő 116 39 97 47 29 
Fekete-dűlő 591 141 304 122 54 
Gógány-dűlő 291 76 157 86 32 
Hangács-dűlő 413 109 195 63 43 
Homolytája-      
dűlő 249 65 129 41 21 
Hosszúhát-      
dűlő 100 30 53 90 36 
Kálmánhegy-      
dűlő 54 15  37 16 
Kürtilapos-      
dűlő 59 14 51 36 15 
Lencsés-      
Világos 326 83 303 250 103 
Ludas-dűlő 100 28   75 
Nagyerdő-dűlő    5 3 
Nyárkútrét-      
dűlő 76 22 83 27 15 
Nyársapát-      
dűlő    4 6 
Pálfái-      
Bánom-dűlő 131 41 93 93 39 
Pöcök-dűlő 135 44 127 87 31 
Szárazdűlő 123 38  2 3 
Szurdok-dűlő 157 53 149 128 45 
Tázerdő-dűlő 327 94 313 401 174 
Temetőhegy-      
dűlő 54 18  77 33 
VízállásGátér-      
dűlő 110 36 71 38 18 
Zsírosdűlő 123 40 86 112 38 

 5086 1468 2921 2456 1111 

 

Nagykőrös külterületi lakossága 1930-ban 11‾208 fő, 1970-ben pedig már 

csak 5086 fő, tehát több, mint ötven százalék csökkenés következett be a téesze-

sítést követően. A hagyományos tanyás határrészek, mint a Fekete, Hangács, Al-

sójárás, Gógány, Homolytája, 1970-ben még viszonylag jelentős külterületi lakos-

sággal és tanyasi lakóházzal bírt. A szőlőterületek – ahol „hagyományosan” a sze-

gény társadalmi réteg húzódott meg – megőrizték lakófunkciójukat. 

Kecskemét közigazgatási átszervezés folytán az 1950-ben létrehozott Bács-

Kiskun megye központja lett. Kecskemét és vidéke nem esett közvetlenül a 

nagyüzemi mezőgazdasági szervezés áldozatául. A megye területén szakszövetke-

zetek jöttek létre, de az egyéni gazdálkodás is megmaradhatott, a jövendő „Kert-

Magyarországának” ígéretes feltételei adottak voltak.151 Kecskemétet területi 

veszteség sújtotta, mivel a törzshatárát, a legjobb földminőségű területét, Város-

földet önálló településsé szervezték, a pusztái is önálló településekké váltak.  

 
151  Lásd Erdei 1937: 198. 
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KECSKEMÉT      
Határrész 1970 1980 2003 

 fő lakóház fő fő lakás 
Egyéb belterület      
Borbás   49 62 22 
Duna-Tiszaközi Kisérleti      
Intézet      
lakótelepe 5 1 101   
Hetényegyháza   2246 4791 1524 
Kadafalva 43 13 231 1257 412 
Katonatelep 25 6  2101 633 
Kisfái   1037 32 11 
Kossuth Tsz lakótelepe   68   
Magyar-Szovjet Barátság      
TSz lakótelepe      
 123 37    
Matkó    390 115 
Méntelek 76 18 209 371 126 
Petőfi TSz      
lakótelepe 5 1    
Szarkás    107 33 
Talfája    290 95 
Törekvés TSz      
lakótelepe 21 10 122   
Vörös Csillag      
TSz lakótelepe 6 2    
      
Külterület      
Alsó-Csalános 136 40 204 92 36 
Felső-      
Csalános 431 122 566 542 206 
Alsó-Széktó 733 196 1047 770 328 
Felső-Széktó      
tanyák 817 238 720 673 367 
Ballószög 1183 459 1240 1183 510 
Belső-Nyír 650 179 890 733 231 
Külső-Nyír 100 29 124 141 52 
Borbás tanyák 659 136 345 209 99 
Budai-hegy 779 240 938 630 273 
Kadafalvi      
tanyák 316 76 303 12 4 
Katonatelepi      
tanyák 198 42 123 121 46 
Kisfái tanyák 1212 307  793 396 
Kőrösi-hegy 426 133 695 434 197 
Matkói tanyák    355 141 
Máriahegy 1300 371 1305 1078 417 
Ménteleki      
tanyák 1024 327 886 666 297 
Parasztfőiskola    78 35 
Repülőtér    300 - 
Szarkás      
tanyák 436 136 1118 1152 415 
Szolnoki-      
hegy 631 180 865 679 202 
Talfája      
Tanyák 1209 365 780 444 257 
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Törökfái 735 149 307 276 100 
Úrihegy 180 41 876 1406 537 
Úrrét 936 282 704 452 195 
Vacsi-hegy 271 85 424 315 130 
Városföld 691 145 425 198 39 

 16‾003 4366 27‾535 23‾133 8426 

 

Kecskemét külterületi lakossága az 1930. évi 44‾679 főről 1970-ben 16‾003 

főre csökkent. A községalakításokkal nemcsak a határterület nagysága, hanem 

annak arányában a népesség száma is jelentős mértékben fogyott, illetve tovább 

csökkent. A törzshatárból kialakított községek ellenére, az ottani határrészen ma-

radt a külterületi lakosság nagyobb része. Például Belsőballószög lakossága alig 

csökkent 1930 és 1970 között, Városföld 1930. évi 2529 fős lakosságából meg-

maradt 1970-re 691 fő. Az 1930-as állapotokhoz hasonlítva jelentős tanyasi la-

kossággal rendelkezett 1970-ben Belső-Nyír, Borbás, Kisfái, Talfája. Több határ-

részen – így Méntelek, Szarkás, Alsószéktó, Törökfái – ebben az időszakban fe-

lével-harmadával csökkent a külterületi lakosság aránya. A közigazgatási módosí-

tásoknak tulajdoníthatóan 1980-ra jelentősen megnövekedett Kecskemét külterü-

leti népessége (pl. Hetényegyháza, Kisfái besorolásával). Az ezredfordulóra egyéb 

belterületi városrészeket foglalt magába, mint például Hetényegyházát, Kada-

falvát, Katonatelepet, Matkót, Ménteleket, Szarkást, Talfáját. Ezeknek a tartozék-

településeknek a határán azonban – Kecskemét összhatárát tekintve – jelentős 

külterületi lakosság és tanyaállomány maradt fenn. A várost övező szőlőhegyek 

lakásfunkciója megőrizte korábbi jelentőségét, de Úrihegy esetében jelentős mér-

tékben meg is erősödött. A településszerkezet vonatkozásában érdekességként 

említhető meg a Repülőtér, a Békéscsabára vezető – Borbás felé eső – határré-

szen kialakult katonai bázis lakóteleppel együtt. 

Az 1989-es politikai fordulat nem hozott kedvező változást a hagyományos 

gazdálkodás tekintetében. Nem történt meg a földek reprivatizációja, a háztáji gaz-

daságok sem válhattak gerjesztőjévé a kisüzemi, tanyás gazdálkodásnak. A beveze-

tett kárpótlási jegyrendszer a nagybirtok képződését idézte elő. A 20–21. század-

forduló idejére elsorvadt, végleg felszámolódott a hagyományosnak mondható, év-

ezredes múltra visszatekintő paraszti gazdálkodás és településrendszer.152 

 

 

 
152  Lásd Novák 2012. 
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A HÁROM VÁROS ÉPÍTÉSZETE 

 

A Három Városi polgár birtokának nagyságával, anyagi erejével, lakhelyének, 

házának csinosságával, portáján álló gazdasági és egyéb épületeivel társadalmi-

gazdasági rangosságára hívta fel a figyelmet. A mezővárosi településkép íly mó-

don hű tükörképe a társadalomnak: míg a szegényebbek, kevésbé tehetős gazdák 

inkább csak a helyi lehetőségekhez, hagyományokhoz alkalmazkodva építhették 

fel házaikat, addig a módosabbak, cívisek, iparosok és kisnemesek túllépve a helyi 

lehetőségeken, a rangosabb, stílust követő lakóházak építésére törekedtek (a 18. 

századtól). A mezővárosok összképe ennek megfelelően rendkívül összetett, az 

ellentétek széles skáláját mutatja az építkezés. Különösen vonatkozik e megállapí-

tás Nagykőrösre és Kecskemétre, amely mezővárosok megőrizték települési, te-

lepülésszerkezeti, s ezeknek megfelelően, építészeti sajátosságukat is. Ceglédet – 

az 1834-es tűzvész után – mérnökileg rendezték, s ennek megfelelően az építé-

szet is harmonikusabb képet mutat a városban, nem mutatkoznak olyan nagy el-

lentétek, mint a másik két városban. 

 

 
Kecskemét a 19. század végén (Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képekben – OMMIK) 

 

A Három Város építészetében jelentős változások állottak be a 19. század vé-

gétől. A mezővárosok állami, városi, egyházi, a bankok, gyárak középítkezései, 

valamint a cívisparaszti, polgári lakosság stílusos (neogótikus, neoreneszánsz, 

neobarokk, neoklasszicista irányzatot követő eklektikus, úgyszintén a szecessziós) 

építkezése változtatta meg a település arculatát, alakították városiasabbá. A 19. 

század végén már építési szabályrendeletek határozták meg a követelményeket, s 

képzett építőmesterek, építészek (pl. Ybl Miklós, Lechner Ödön, Pártos-Puncz-

nan Gyula, Zaboreczky Ferenc, Mende Valér, Sztehló Ottó, Baumhorn Lipót, 

Erdélyi János, Szarvas György s mások) tervező munkája nyomán korszerűsö-
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dött, vált egyre rangosabbá, reprezentatívabbá a Három Város látképe. A mező-

városi gyökerekből eredően azonban továbbra is meghatározó maradt a nagyobb 

részt kitevő, hagyományos építkezés és építészet.153 

 

 
Kecskemét központja a régi városházával és a Ferences templommal (OMIK) 

 

Az építészet terén, a városképben megmutatkozó nagy különbségek leginkább 

szembetűnőek Nagykőrösön. Erdei Ferenc az 1930-as években ilyennek látta:  
 
„ilyesztően nagy térség tátong a közepén: itt tartják éven át a piacokat. Olyan nagy ez 
a térség, hogy a körülötte foghíjas házsorok falusi épületeknek tetszenek. A reformá-
tusok temploma is, mely egyébként szép, városba illő építmény, itt falusi templomnak 
tetszik. Az öreg városháza […] szép klasszicizáló stílusában egyenesen úgy fest itt, 
mint uradalmi épület a falu közepén. Szép öreg kúriák állnak itt is, ott is a város ré-
gibb negyedeiben, a magyar barokk és a magyar vidéki neoklasszicizmus legszebb da-
rabjai. Nyugalmas, sima és anyagtisztelő vonalak, megejtő térhatások utcák fordulóin 
és kerítésközökben, mind harmónikus úri kultúrát lehelnek. Közvetlen szomszédjuk-
ban cívisek háromablakos gazdaházai sorakoznak, akár típusházak: mind módos, 
szép, nagy és egyforma beosztású. S e hivalkodó módos épületektől nem is olyan 
messze avas náddal födött, bús kis viskók rogyadoznak, zsellérek, munkások, zöldsé-
gesek házai”.154  

 

 
153  Novák 1989. 
154  Erdei 1937: 90–91. 
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Nagykőrös központja a katolikus templommal, városházával, református templommal és a Wladár-féle gőzma-

lommal a 19. század végén (Biczó Géza nagykőrösi grafikusművész rajza, OMIK) 
 

Az Erdei által leírt nagykőrösi városkép sokban hasonlított a 18–19. századi-

hoz. Egy erdélyi főúr, Teleki Domokos 1794-ben tett utazása során eljutott e vi-

dékre is, s a naplójában feljegyezte:  

 

 
Nagykőrös baromfi- és búzapiactere a Benedek-féle emeletes lakóházzal a 20. század elején (képeslap) 

 
„Nagykőrös középszerű nagyságú mezőváros […] Építése falu módjára vagyon; utcái 
rendetlenek, és a házak többnyire egymástól széjjel, egyenes sor nélkül állanak. Kőhá-
zakat keveseket számlálhatni benne, azonban épületjeik mind jó, közönséges falusi 
épületeknek mondhatni. A házak száma kétezerre, a lakosok száma pedig tizenkét-
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ezerre vettethetik. Erdélyi hazámban egy várost sem ismerek Szeben- és Brassón kí-
vül, amelynek több lakosa volna…”155  
 

A „Társalkodó” című lap munkatársa 1839-ben szerzett tapasztalatairól a követ-

kezőképpen számolt be:  
 
„A város külseje általában tekintve igen szegénynek hazudja a lakosokat, – itt ott 
emelkedik ugyan egy-két diszesb épület, de mellettük rongyoskodó, néha tengeri-
szárral foltozott viskók nagyon sokat lehúznak azok díszéből”.156  
 

Ám – természetesen – Kecskemét sem különbözött e téren Nagykőröstől.  

 

 
Nagykőrös központja a Postapalotával (előtte áll még a Schteiner Farkas háza és az Esser-féle patika ház), diva-

tosan öltözött napernyős polgár hölgyekkel (Antal Sándor gimnazista felvétele, 1906) 
 
„Kecskemét egy nagy mezőváros, szép térségen elterjedve fekszik. Építése falu mód-
jára vagyon, utcái hosszak, csavargósok, és a házak egymástól elhányva vagynak ren-
des sor nélkül, azonban ezeket nagyobbára mind jó, közönséges épületeknek lehet 
mondani, Kőházak ezen városba kis számmal vagynak, amelyek közt szép épületek-
nek neveztethetnek: a reform. és katolikum templom, mely mind a kettő igen nagy 
épület is; ezeken kívül vagynak még a piaristák temploma és kollégiuma és a francis-
kánusok temploma klastrommal együtt; a városháza, a normális oskola, amelyek mind 
derék kőépületek. A most folyó 1794-dik esztendőben Kecskemét felette nagy égést 
szenyvedett, mely által közel kilencszáz házak lőnek lángok prédájává. De a lakosok 
már majd mind felépítették a hamvaikból házaikat, és ezek az új házak mind szebben, 

 
155  Teleki 1993: 61–62. 
156  Antalffy 1982: 264. 
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mind egyenesebb sorban és jobb rendben vagynak épülve, mint az elégettek, úgyhogy 
a káros égésnek azt az egy jó következését nem lehet tagadni, hogy a várost 
megdíszesebbítette. A házak száma Kecskeméten szinte háromezer, a lakosoké hu-
szonnégyezer…”  
 

 
Kőrösi piac a Postapalota mellett a katolikus templommal (1900-as évek) 

 

– írta Teleki Domokos.157 Az erdélyi főúr – érdekes módon – nem a pusztítását 

elmarasztalva szól a tűzi veszedelemről, hanem annak jótékony, „városrendező” 

hatását emeli ki. Kecskemétet gyakran sújtotta lángveszedelem, így 1784-ben, 

1798-ban, 1812–1813-ban, 1818-ban és 1819-ben, amely utóbbi a legnagyobbnak 

bizonyult, elhamvasztva a mezőváros több, mint felét.158 A tűzvész okát Szokolay 

Hártó János az építkezés módjában látja:  
 
„Köz sorsa volt ugyan hajdan szalmával, gyékénnyel, náddal, legföllebb fenyő sin-
dellel fedezett házakból halmozott magyar városainknak szinte az ujabb időkig, sőt 
még mai nap is gyakran fájdalmas, könnyet facsaró köz sorsa az, hogy széltire útcza 
szerint hamuvá pusztultak és pusztulnak […] Meg lehet hogy néhol az elnyomatott 
ínséges szegénység sír a‟ nádas és nádas és deszkás házak‟ fedeléről? meglehet 
azomba! de nem foghatom meg: mert sok illy házakban lakóknak ékes nejeik ha elen-
gednék a‟ 70 ‟s 80 vforintba kerülő nevettséges szarkafészek alakú főkötőt, a‟ sárga, 
vörös, vagy zöld nagy selyem kendőt, a‟ suhogó széles ránczos selyem szoknyát, és 
színes selyem kötőt, mellyekkel czifrálkodva, zsíros subás férjeik után távolabbról a‟ 

 
157  Teleki 1993: 65–66. 
158  Novák 1989: 107–108. 
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templomba páváskodnak: bizony igen könnyen és hamar cserép zsindelyre vehetnék 
a‟ ház fedelet, vagy legalább a‟ tűzkármentesítő Intézetnél magukat biztosíthatnák…”  
 

– írta 1846-ban.159 A tűzpusztítás ellenére csak lassan változott a mezőváros ké-

pe. Az ez idő tájban Kecskeméten jogot tanuló Jókai Mór Kőrös felől haladva a 

központba, a következő látványban részesült:  
 
„A hosszú széles fő-utcza kezdetén nagy, tertyedt gömbölyű tetejű nádpaloták fogad-
ják az utast: a szárazmalmok, két oldalt egyforma alakú földszintes házak, elől rácske-
rítéssel vagy liciummal […] Az utcza fénylik a sártól, melynek nincs hová lefolyni. 
Kétfelül a házak mellett vonul végig a palló: két szál gerenda egymás mellé téve; a 
gyalogjárók azon kitérhetnek egymásnak, de meg nem előzhetik egymást, ami az 
egész udvariasságra szoktatja”.160  
 

Vahot Imre egy évtizeddel később sem számolt be jelentős változásról:  
 
„Kecskemét város külseje, belseje a kisebb nagyobb házak, utczák, aránytalan rendet-
len építése miatt az alföldi magyar mezővárosok hű jellegét viseli magán s legmaga-
sabb középületei nagyon is kirínak a leginkább földszinti, alacsony házak közül […] 
Egyéb iránt általába véve igen kevés ronda, putriszerű ház létezik e városban s leg na-
gyobb része nem pompásan, de eléggé csinosan épített házakból áll. Most már a vá-
lyogból rakott s náddal födött és kerített nomadszerű viskók száma mindinkább gyé-
rül, s téglából rakott, cseréppel födött, fallal vagy deszkákkal kerített, s oszlopos fo-
lyosókkal ellátott házak foglalják el helyeiket…”161 
 

Az építkezésnek a helyi építőanyagok felhasználása (sár, helyben vert vályog, 

az erdőből hozott vastag faág, karó, vessző, réti mészkő, a Tiszáról ide szállított 

nád, gyékény stb.) által az a jelentősége súlypontozódik, hogy egy-egy épület, la-

kóház építése viszonylag könnyen, egyszerűen, saját erőből történhetett, és ami 

nem utolsó szempont, különösebb anyagi ráfordítás nélkül. Ezt tette szükségessé 

maga a kor. Különösen háborús veszedelmek idején (tizenötéves háború, Rákó-

czi-szabadságharc) elmenekülő lakosságot nem érte különösen nagy kár, ha visz-

szaérkezve lakóhelyére, elpusztulva találta házát. A veszteségeket viszonylag 

könnyen pótolni lehetett. 

A Három Város építészetében sarkalatos változások a 19. század második fe-

lében következtek be. A tűzi veszedelmek arra késztették a mezővárosok vezeté-

sét, hogy mindinkább biztonságos, tartós építőanyagból építkezzen a lakosság, s 

ez a költségesebb építkezési mód irányába hatott. Nagykőrösön már az 1850-es 

 
159  Szokolay Hártó 1846: 146–147. 
160  Antalffy 1982: 264. 
161  Vahot 1856: 118–119. 
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években már használatban volt építési szabályrendelet.162 Mind a három mezővá-

rosban az 1880-as évektől nyomtatott építési szabályrendelet volt érvényben. 

Tervrajz bemutatását tették kötelezővé, amivel a korszerű és divatos, stílust köve-

tő – eklektikus és szecessziós – építészetet valósították meg. Felvirágzott az épí-

tőművészet, korlátlan lehetőségek adódtak a képzett, műépítészek számára.  

A korszerű építőanyag (tégla, vályog, cserép, majd vas és vasbeton), szakképzett 

építőmesterek alkalmazása163 hatott az építészet sarkalatos átalakulására. Nem 

csak stabil, biztonságos, hanem emeletes házak építésére is sor kerülhetett. A ta-

pasztott vesszőből font, gerendavázas falazat, a tégla, vályoggal vegyes téglafal 

vastagsága megnövekedett 60-70 cm-re. Az erős, vastag falak megtartották a ke-

resztgerendákra helyezett, vastagon tapasztott mennyezetet, feleslegessé tették a 

ház hosszanti tengelyében felállított mestergerendát. A falak, a rájuk helyezett 

 
162  Nagykőrös város ezzel kapcsolatban tett intézkedést például 1853-ban: „A‟ város rendezési, és 

szépítészeti szabályoknál fogva figyelmeztetik a‟ lakosság, hogy senki se ne építsen, se ne 
kerítkezzen, még az építési vonal kimutatására küldöttséget nem kért,– Továbbá meg tiltatik 
hogy senki a‟ köz útczára tisztalan vizet ki ne eresszen, se pernyét, se szemetet ki ne öntsön, fát 
vagy trágyát ki ne rakjon, árnyékszéket ki ne fojasson…” PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–
1854. 1853. április 24. 127. Cegléden 1868-ban fogalmazták meg az építkezés szabályait: „A 
közgyűlés az építkezések körüli felügyelet végett következő szabályokat állapította meg: 1. Tar-
tozik mindenki, ki uj épületet építeni, ugy a meglevőt bővíteni, vagy lényegesen átalakítani szán-
dékozik ezen szándékát a kapitányi hivatalnál bejelenteni. 2. Ezen bejentés folytán a kinevezett 
város szépítő bizottmány az építés megengedhetősége iránt a hely színén vizsgálatot tesz, ‟s 
ezen vizsgálat eredménye alapján fog az építési engedély kiadatni. 3. Hogy a város csinosságot 
nyerjen, egyszer s mind a tűz veszély is minél inkább eltávoztassék elhatároztatott: hogy Bobory 
Károly házától egyenes vonalba Keletnek Füle József házáig, onnan által a ref. eclesia háza mel-
lett Bába Mihály házáig, onnan Novák János házáig vitt vonal által képezett négyszegen ugy az 
egész vasuti, jászberényi, pesti N Kőrösi és szolnoki utczákon csupán zsindely, cserép tető-
zet engedtetik meg. 4. Ha valaki az építés folyamában akarná a bejelentett építési tert váltogatni, 
erre nézve jelentés teendő a szépítő bizottmánynál. 5. A kiadott építkezési engedély megszűnik 
ha a kiadástól számított egy év alatt az építés foganatba nem tétetett. 

 Ugyanez alkalommal szükségesnek tartatott következő határozat hozatal is: 1. minden ház tulaj-
donos köteleztetik háza elött az utcza vonalat fával beültetni. 2. tiltatik a víznek az utczákra ki-
eresztés kivévén a háztetőről essőzések alkalmával lefolyó vizet. Mért is mind azon mesterem-
berek, pálinka főzők stb kik üzleteikben vízzel dolgoznak, tartoznak emésztő gödröket beren-
dezni. 3. tiltatik a szemétnek, hónak és más rondaságnak az utczára kihordása. 

 Azon egyének kik az építkezési rendszabályok ellen vétenek, szabálytalanul épített épületnek el-
bontásán felül 10 ftol 100 ftig lejendő birsággal büntettetnek. Az utczák tisztán tartása iránt ho-
zott rendelet ellen vétők pedig 5 ftol 20 ftig terjedő birságban marasztaltattnak.” PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1868/70. 1868. ápr. 26. 18. sz. 

163  Mária Terézia uralkodása idején, a 18. század végén hatóságilag szorgalmazták az ács és kőmű-
ves szakma népszerűsítését, a képzést a korszerű építkezés megvalósítása érdekében, visszaszo-
rítandó a „tapasztók”, „korsósok”, „faragók” által végzett „hagyományos” építőtevékenységet. 
Pest vármegye először 1775-ben tett közzé felhívást, amelyben kötelezték a helységek bíráit, 
hogy kényszerítsék a több gyermekes családokat arra, hogy fiaik közül egyet az ács és kőműves 
szakma kitanulására adják. Ennek tulajdoníthatóan csak viszonylag későn, a 19. század elején – 
Nagykőrösön 1802-ben – alakult meg az „Ácsok, Molnárok és Kőművesek Céhe”. Novák 
1994: 573–574. 
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koszorúgerendákkal képesek voltak megtartani a fedélszékes tetőszerkezetet, 

amellyel nagyobb szélességet tudtak áthidalni. A sövényfalú, mestergerendás fe-

démzetű, ágasos-szelemengerendás tetőzetű, vesszőből font tapasztott, vagy 

deszka kéményű épületek mindegyre háttérbe szorultak, kevésbé őrződtek meg a 

tehetős szegénység építkezési gyakorlatában. Az erős falú, fedémzetű, tetőszerke-

zetű, hódfarkú cseréphéjazatú épületek tüzelőberendezése is korszerűsödött.  

A konyhát téglaboltozatra építették, amely képes volt megtartani a hatalmas súlyú 

szabadkéményt. Ezek voltak a „mászókémények”, de fokozatosan terjedtek el a 

kisebb keresztmetszetű „cilinderkémények” is. A díszes vakolatú, klinkertégla fa-

lú, színes mázas kerámiával164 díszített lakóházak a módos, vagyonos cívisgazda-

társadalom tekintélyét is kifejezték, meghatározva a mezővárosok építészeti sajá-

tosságát, hangulatát.165  

A Három Város legmutatósabb része minden időben a központ, ahol a piac-

tér alakult ki.166 Itt állnak a templomok, a városháza, valamint a cívis polgárság, 

nemesek, mezővárosi tisztviselők, kereskedők rangos lakóházai. Kecskemét köz-

pontjában a Ferenc-rendi barátok temploma épült fel a legkorábban, a 12. szá-

zadban. Közelében áll a reformátusok 17. század közepén emelt temploma, 

amely a 18. század vége stílusjegyeit is magán viseli, akárcsak az Öregtemplom, 

amely barokk-copf stílusban épült fel a 18. század második felében. A reformátu-

sok templomukat évszázadokon át építették. A 18. században megvagyonosodó 

és lélekszámban gyarapodó görög, rác kereskedők az 1820-as években emeltek 

templomot. A kecskeméti építőmester, Fischer Boldizsár tervezte klasszicista stí-

lusban, s fia, Ágoston építette fel, amelyet a Szentháromság tiszteletére szenteltek 

fel 1829-ben. Az evangélikusok templomát Ybl Miklós tervezte romantikus stí-

lusban, és 1863-ban fejezték be az építését. A zsinagóga 1862-ben épült fel 

Zitterbarth János építész tervei alapján, amely szintén a romantika stílusjegyeit vi-

selte magán. A hagymakupolás, mór hatású zsidó templom súlyosan megsérült az 

1911-es földrengés alkalmával, s a zsinagógát Baumhorn Lipót építész 1913-ban 

készített tervei alapján építették át szecessziós stílusban, lótuszvirág alakú kupo-

lával.167  

 
164  Nagykőrösön működött a Molnár Dániel-féle kerámiaműhely, amely a díszes cserépkályhák 

mellett falburkoló anyagot, mázas kerámiát, stukkódíszeket is készített. A jelentősebb középüle-
tekre, a szecesszió remekeire, mint például a kecskeméti Cifrapalota, a pécsi Zsolnay-gyár színes 
mázas díszeit és cserepeit rakták fel. Novák 1999. 

165  Novák 1989. 
166  Vö. Novák 2009. 
167  Novák 1989. 
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Nagykőrösön Szent László tiszteletére épült fel a templom a 13. században.168 

Az eredetileg egyhajós templom a román építészeti stílust képviseli. Gótikus jel-

legét a 15–16. században nyerhette el. Az Árpád-kori templomnak nem volt tor-

nya, azt csak későbbi században építhették, mit bizonyít az, hogy a torony alja 

gótikus építészeti emlékeket őriz. Feltételezhetően a 16. század végi háborúságok 

okoztak pusztulást a templomépületben is. A templomot többször is átépítették, 

bővítették. Számos adat ismeretes erre vonatkozóan a 17. századból. Például 

1636-ban a mészáros „giörgÿ Mester az Templom‟ pallasat segetötte festeni”, 

amiért egy mészáros legénynek fizetett a város, amiért a mészárszékben helyette-

sítette a mestert.169 A templom ablakainak üvegezése is ebben az időszakban tör-

tént. Az üveget Gömörből, Debrecenből hozták, az ólmot Budáról szerezték be, 

ráckevei és debreceni mesterek foglalták, keretezték az üveget ólomba, s rakták a 

helyére. A vasmunkát helyi kovácsok végezték, de az ablak „páncél” tábláját 

Debrecenből hozták. A városi számadás szerint 1637-ben  
 

„Rima Szombatba‟ lakozo Pataÿ Peternek attunk Üvegh ablakokra” 17 forintot, 1638-
ban „Döbröczönj es Rackevi Üvegesek Summa szörent az Üvegh Ablakok minden 
Munkaytul tőltenek fell az kett Rezből f 133 dn 87”, „Olmot szaz dramot Ablakok-
hoz f 3 dn 88”, „A Dőbrőczőnj Üvegesnek fizettünk az Templum Üvegh ablakaitul 
46 Tall […] Rostelj kötessiwel egietemben, Rabota Andrással olmot hozattunk 
Budarul f 3 dn 73”, „Wassat az Ablakoknak Döbröczönből hozattunk f 1 dn 8”, „Az 
Szombatiakk az Üvegert attu‟k f 29 dn 61”, „Az Kovacznak az ablakok wassalassatull 
f 95 dn”, „Lantos Istvant az Döbröczöben az Templum ablakanak walo panczelert 
küldöttuk”  

 

– jegyezték fel.170  

A templom a 17. század közepén bővült kéthajós építménnyé, amit igazol az a 

tény is, hogy 1648-ban nyitottak rajta újabb ajtót:  
 

„Hogi az Templu’ oldala ki wagni Nemet Andrast a‟ kő művest megh fogattuk 
wolt, Foglalo penzt atu‟ neki f 1. Ugia‟ akkor kőltsegere hogi Dőbrőczőnből ide jőtt 
dn 50- Jttem it walo mulatassaba dn 50. Mjgh it mulattak bor hitelliük lett den 42.”  
 

– számolták a költségeket.171 

A templomnak ekkor már tornya kellett, hogy legyen, ahol 1628-ban már két 

harang is teljesítette szolgálatát. Balla Gergely krónikájában írja:  

 
168  Itt szükséges szólni arról, hogy I. László királyunk halála után száz esztendőre történt szentté 

avatása 1191-ben, s így a nagykőrösi templom is csak a 13. században épülhetett Szent László 
királyunk védőszentsége tiszteletére. 

169  PML NKV SZK 1636/37. 113.  
170  PML NkV SZK 1636/37. 97.; PML NkV SZK 1637/38. 109.  
171  PML NNkV SZK 1648/49, 212.  
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„Anno 1628 Kőrös Városa ismét pusztulni kezdett […] Ebben az esztendőben Oláh 
Mihály főbíróságában öntetett a nagy toronyban való második harang a város 
költségén Eperjesen; akkori praedikátor volt Tyukodi Márton, a ki öntötte hívták 
Georg Vierd”.172  
 

A híradás szerint tehát a templom toronnyal és abban két haranggal rendelkezett 

már 1628-ban.  

A kora középkori, egyhajós templomnak nem volt tornya a 13–15. században, 

a későbbiek során szükségszerűen épült a templomhoz. A templomtorony góti-

kus, íves kapuzata erre az építési korszakra utal.173 A 17. század eleji pusztulás a 

templomépületben is kárt okozhatott, a tornya is megsérülhetett. Még – mint az 

említett fenti adat bizonyítja – 1628-ban oda helyeztek harangot, azonban a to-

rony harangtartó funkciója megszűnhetett. Ezért volt szükség fából épített, külön 

álló haranglábra. 

A harangláb építésére 1638-ból rendelkezünk adatokkal. A hozzá szükséges 

fát Ócsáról szerezték be, ahová a faragómestert küldték:  
 

„Farago Mihal Farago Mihalnak attunk hogi az Harang Laba wagni kűldőttűk dn 
14. Hogi az Harangh lab wagni walo faiert mőntenek az faragok attunk oda f 3 dn”  
 

– jegyezték fel. A harangláb fedésére zsindelyt vásároltak 19 forint értékben, 

majd  
 
„Az szombatiaktul wettünk 150 szal Dezkat az harangh labhoz f 25 dn 60”, „Ugian 
ezen haranghlabhoz walo negy ezer Síndőlt wettűnk f 39 dn 70”, „sindölly Szeget” 
Budáról hozattak. Az ácsmunkát végző „Harang lab czinalo Izreal Mesternek” fizet-
tek részköltségként először 15 forintot, második alkalommal „Az harang lab czinalo 
Iszrael Mestörnek” fizettek 20 forintot, majd “Hogy az Harangh Labat el wegezet At-
tunk neký f 45 dn 60”, s „Izrael Mestsörnek Bor Itallyára Engettünk el f 8 dn” – a 
város számadása szerint. Izrael mesternek faragók voltak a segítségére, akiknek a 
város ajándékot is adott: „Nemethnetűl az Harangh lab czínýalo Faragokk ket 
Kezkenyőket wettűnk dn 60”. A haranglábnak ajtaja is volt, „Az Harangh Lab Aita-
ra wettűnk eggý Plehet dn 90“ – derül ki a számadásból.” A haranglábra évszámot 
véstek: „Az harangh labra az eztendő szam föl metczó Daniel Deakk, hozot Biro 
Ura‟ Budarol egÿ Lasnakot 1 Tall Gret.”  

 

A harangláb fatornyába új harangot helyeztek, amelynek öntetése igen te-

temes költségébe került a városnak:  
 

 
172  Szabó–Szilágyi 1856: 28. 
173  Itt szükséges utalni arra, hogy az itáliai reneszánsz építészetében a harangtorony, a „campanile” 

külön állt a templomtól (pl. a pisai „Ferde torony”). 
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„Az Harangot Hogi megh czinaltattuk Warga Istvan es Janos Deak altal: soma 
szerent tőlt az haragh Czinaltatas f 151 dn. Koczisnak attunk f 18 dn Kőltsegh kőlt 
oda migh jartak f 6. dn 80. Summati‟ f 174 dn 83.”  
 

A harangkötelet Rabota Andrással hozatták Budáról.174  

A történeti adatok szerint – a mai építészeti értelmezés alapján is – harangláb 

töltötte be a harang tartásának, a harangozásnak funkcióját. A templomnak, min-

den bizonnyal már a 16. században létezett tornya, az alacsony, illetve a temp-

lomépülettel azonos magasságú lehetett.175 A templomtorony védelmi funkciót 

sem láthatott el. A 17. század közepi (1652) építkezés során bővült a templom 

kéthajóssá, valamint a tornyát is megerősíthették, de alacsony volta miatt az 

őrtorony szerepét nem tölthette be. Ezt erősíti meg Balla Gergely is, aki azt írja, 

hogy  
 

„Anno 1670 Fruttus Márton fő bíróságában az találtatott, hogy az sok el-
lenségeskedés miatt éjtszakai mind pedig nappali szorgalmatos vigyázásban nagy 
rövidsége volna az városnak, melly iránt is magok, házok népe s jószágok oltalmára 
serényebben vigyázhassnak, építtetett egy strása torony a piaczon egészen fábul, 
mellyben szokás volt, hogy éjjel nappal vigyázzanak, és akármelly kicsiny dolgot is a 
vigyázók a tanácsnak s város bírájának béjelentsenek. Ez a jó bé vett szokás a rend-
tartás mind ez mái napig fenn áll s tartatik, bátor az ország békességben éljen is de, a 
vigyázatlanság miatt sokszor tűz által nagy károk esnek, melly ha a városon vagy a 
városnak külső részén való aklaikban és istállóikban tűz támadand, hogy az messze ne 
menjen, a vigyázók azonnal azt a strázsa toronybúl meg látván, az ott lévő lárma ha-
ranggal hírt adnak, és a nép azt hallván siet annak megoltására. Ez a régi, fábúl való 
torony romladozásban lévén, a nemes és becsületes tanács annak helyében mást 
építtetett 1752-dik esztendőben Ns. Borotvás János fő bíróságában, melélynek alsó 
része kőbűl, felső része pedig fábúl van, azoltátúl fogva mind ez ideig abban a toro-
nyban esztendős conventios strása állíttatik…”176  

 

A város közepén, a templom tőszomszédságában tehát strázsatorony épült 

még 1670-ben, amelyet 1752-ben átépítettek, s a városháza építése során a 18. 

század második felében, a 19. század elején, annak funkcióját a városháza tornya 

vette át, amely 1811-ben készült el. A templom tornya nem volt olyan magas, 

hogy a strázsatorony funkcióját is betöltse – jóllehet az kellő magasságú és 

szilárdságú volt ahhoz, hogy annak tornyából lövöldözzenek a rácokra az 1707-es 

támadásuk alkalmával –, ez azonban csupán az 1907-es átépítés után valósult 

meg. 

 
174  PML NkV SZK 1638/39. 109, 123, 127, 131, 212–215, 362, 366.  
175  A mai templom tornya a templom nyugati végéhez épült. A torony alsó, zömök részén látható, 

gótikus stílust örökítő csúcsíves, gótikus stílusra utaló bolthajlat maradványa őrzi a 16. századi – 
esetleg korábbi – építészetet. 

176  Szabó–Szilágyi 1856: 35–36. 
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A templom mellett álló haranglábról 1638-as megépítése után már nem törté-

nik említés. Tartós építménynek készült, a harangláb funkcióját a templom tor-

nya vette vissza, s vált a harangozás végső helyéül. Ez a viszonylag alacsony 

templomtorony azonban a templomépület körüli téglakerítéssel, erődítménnyel, 

védelmi funkciót is betöltött. Amint Balla Gergely említi krónikájában, az 1708-

as rác támadáskor fontos szerepet játszott a templomtorony is, ahová is „vontak 

fel két taraczkot”, s amikor a rácok támadásba lendültek, „a toronybúl Gyüge 

Mihály és Veres Takács János kőrösi pattantyúsok a toronybúl kétszer lőttek ele-

ikben”, majd onnan többször is lövöldöztek az ellenségre.177 

A 17. században az egykori katolikus templom kizárólag a reformátusok hasz-

nálatába került. Egyre hatalmasabbá emelték, méltóságteljes tömege hűen kifejezés-

re juttatta a református egyház tekintélyét, amelyet megőriztek az ellenreformáció 

idején is. A templomot háromhajóssá 1784–1788 között építették, de az építkezés 

tovább folytatódott. „Falai az 1856-dik évben emeltettek feljebb, a mikor orgoná-

val is elláttatott. Most épen az egész átigazítás alatt van.” – írta 1877-ben Galgóczy 

Károly.178 Az 1877–1878-as átalakítás során nyerte el a református templom tágas 

belső terét, s kerültek belső terében beépítésre – a párizsi Eiffel-toronyhoz, a bu-

dapesti Nyugati pályaudvar csarnokához is felhasznált – öntöttvas tartóoszlopok.  

A zsindellyel fedett tornyát az 1900-as években bontották el, s a magasra emelt 

tornyára helyezték az impozáns térhatású és megjelenésű bronz sisakot 1907-ben 

Foerk Ernő és Sándy Gyula építészek terveinek megfelelően.179  

A kisebbségben lévő katolikusság csupán a 18. század végén építhette fel 

templomát (a Vallási Türelmi Rendelet hatására) a leégett kvártélyház telkén, 

amelyet Mária Terézia királynő támogatott, lévén az helyőrségi templom is.  

A copf stílusú templomot 1788-ban szentelték fel.180 A zsidók első temploma 

klasszicista stílusban épült fel 1817-ben, azonban az 1911. évi földrengés során 

annyira megsérült, hogy lebontották. Az új, moreszk jellegű zsinagógát Szarvas 

György építette fel Molnár Lajos műépítész tervei alapján 1925-ben.181  

Cegléden az Árpád-kori építkezés alapjait őrző templom ugyan a reformátu-

sok kezére került a 16. században, de a katolikus földesuraság szorgalmazására – 

a „Cuius Regio, Eius Religio”, azaz „akié a földbirtok, azé a vallás” jogrend alap-

ján – elvették tőlük 1753-ban. E templomot lebontották 1822-ben, s az újat pedig 

késő barokk-klasszicista stílusban építették fel. A reformátusok sem maradtak le 

a katolikusok mögött a templomépítkezés dolgában. Vallási sérelmeik, s hatalmi 

 
177  Szabó–Szilágyi 1856: 85–86. 
178  Galgóczy 1877. III.: 240. A falmagasítás és orgonaépítés költségeit Patay Sámuel főbíró és hit-

vese, Beretvás Éva nemes anyagi áldozatvállalása biztosította. 
179  Dercsényi (szerk.) 1957. I.: 541. 
180  Dercsényi (szerk.) 1957. I.: 537, 541. 
181  Novák 1989: 115–123, 331. 
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veszteségeik ellensúlyozása miatt – s mert a régi leégett 1834-ben –, hatalmas 

templomot építettek fel 1836–1846 között, a neves építész, Hild József tervei  

 

 
Klasszicista jellegű cívis lakóház Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

alapján, klasszicista stílusban. Ezt a templomot a század végén átalakították Ba-

lázs Ervin építész 1894-ben készített tervei alapján, amelyet azonban tűzkár pusz-

tított 1936-ban, s ennek következtében alakították ki a napjainkban is látható ku-

polás tetőszerkezetet. A ceglédi evangélikusok impozáns neogótikus stílusú 

templomát Sztehló Ottó építész tervezte 1895-ben. A zsidók templomát a jeles 

zsinagógatervező építész, Baumhorn Lipót 1905-ben készült tervei alapján építet-

ték fel szecessziós stílusban.182 

A mezőváros központjában álló városháza rangos építésében Nagykőrös je-

leskedett elsőként. Az eredetileg földszintes épületet barokk stílusban emelték fel, 

s ehhez építették később klasszicista stílusban az emeleti szárnyakat a 18. század 

végén, majd a 19. század elején pedig a zsindelyes héjazatú tornyot húzták fel.183  

 

 
182  Novák 1982a: 125–127; vö. Dercsényi (szerk.) 1958. I.: 539–541; Novák 1989: 318–337. 
183  Dercsényi (szerk.) 1958. I.: 539–541. 
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Klasszicista jellegű cívis lakóház Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

 

 
Klasszicista jellegű lakóház Kecskemét Mária-városon a 20. század elején (Novák 1989) 

 

A Kecskeméten megforduló utazók kivétel nélkül azon sajnálkoztak a 19. 

század közepén, hogy a „puszták fővárosa” milyen szegényes megjelenésű város-
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házával rendelkezik. Ez az állapot azonban megváltozott a 19. század végi nagy 

építkezések idején. Lechner Ödön tervei alapján láttak az új városháza építéséhez 

is, amely 1892–1894 között készült el. Ez a neves építészeti emlék – akárcsak a 

századforduló táján épített Cifrapalota (Márkus Géza tervezte 1902-ben), Iparos 

Otthon (Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte 1906-ban), Kecskeméti Gazdasági 

Egyesület Székháza (Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervezte 1910-ben) – a magyar 

szecessziós építészet remekművei közé tartozik. Számos középület épült eklekti-

kus, szecessziós stílusban a 19. század végén, a 20. század elején. Közöttük szük-

séges megemlíteni a Fellner Ferdinánd és Hellner Jakab építész páros által 1894-

ben tervezett impozáns színházat, valamint a bankok, bérlakások, templomok 

mellé épített bazárok, iskolák sokaságát. Kiemelkedő munkát végzett a Kecske-

méten megtelepült Zaboretzky Ferenc építész, aki részt vett az Országház építé-

sén, valamint a kecskeméti városháza építkezésén (számos lakóház mellett az ő 

munkáját dicséri a római katolikus egyház két neogótikus jellegű emeletes bérhá-

za, a szentkirályi római katolikus templom). A Kós Károly által képviselt erdélyi 

nemzeti romantikus, szecessziós stílust Mende Valér nagyszerű alkotásai képvise-

lik, mint az 1910-ben tervezett Luther-ház, s a református Újkollégium épülete. A 

Mária-városban épülő villák között ő tervezte Hajdú József, Faragó Béla, dr. Joó 

Gyula lakóházát 1909–1912 között.184 
 

 
Cívis lakóház kapuzattal a 20. század elején (Novák 1989) 

 

Cegléd is lépést tartott a korral. Tekintélyes nagyságú városházukat 1893-ban 

tervezte Márkus Ágoston és Illés Gyula, s építették fel a historizáló stílust követő 

tervek alapján. Az eklektika, szecesszió stílus számos épülete található meg itt is. 

 
184  Novák 1989: 338–425, 547–549; vö. Entz–Genton–Szappanos 1961. 
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Közöttük nagyon impozáns a Pártos Gyula által tervezett, s 1902-ben felépített 

állami gimnázium.185 

A 19. század utolsó harmadának, a 20. század elejének építkezései alakították 

ki a Három Város arculatát. A magas, emeletes házak építésében Kecskemét járt 

elöl. A középítkezések mellett a lakosság hagyományos építészete is változáson 

ment keresztül. Neves és kevésbé ismert, de kiváló építészek, pallérozott meste-

rek tervei alapján szépült, nyert egyre városiasabb külsőt a Három Város. S ter-

mészetesen a mezővárosi jellegnek megfelelően, megőrződtek a peremi részeken 

a régi épületek.  

 

 
Beretvás Albert klasszicista kosáríves tornácú kúriája Nagykőrösön a Losonczi utcában, a 20. század elején 

(Novák 1989) 

 

Sokak – így a kecskeméti tudós Váczy János – megállapítása szerint is a Há-

rom Város közül Nagykőrösön, ahol még a 19. század végén is túlsúlyban voltak 

a nemesek építő tevékenysége határozta meg alapvetően a város arculatát.186  

A sok ágra bomlott Beretvás família, s több patinás kisnemesi család (Dabasi Ha-

lász, Nyáregyházi Nyáry, Sigray, Vajkó) a 18. század végén, a 19. század elején 

építette fel udvarházát, kúriáját. A kosáríves tornác, a felfalazott oromzat és 

ereszalj, a cserépzsindellyel (szegedi vagy hódfarkú cseréppel) fedett nyereg és sátor-

tető határozzák meg sajátos formai karakterüket. Több kúria oszloptornáccal 

épült fel, amelyet tympanon tesz díszesebbé. A 18. század folyamán beköltözött 

kisnemesek egy része (például a Dabasi Halász, Inárcsi Farkas család) már nem 

 
185  Novák 1989: 341–342. 
186  Váczy 1891: 197–200. 
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tudott házhelyet szerezni a város belső területén, s a város szélére szorultak, ha-

sonlóan a régi kőrösi családok ifjabb generációi. Az 1739/40. évi pestisjárvány 

után lezárt temető helyén adódott lehetőség fundus szerzésére. Itt építették fel a 

19. század első felében, közepén a klasszicista kúriákat. A kecskeméti és örkényi 

út által közrezárt területen állnak a Dabasi Halász, Beretvás, Vajkó, Patay, Mol-

nár, Kalocsa s más famíliák hangulatos udvarházai. Ez a városrész Nagykőrös 

„kúrianegyede”.187  

 
Napsugár faragású kiskapu Nagykőrösön a 20. század első felében (Novák 1989) 

 

A vagyonos parasztság, ahogyan más téren is követendő példának tartotta az 

úri osztályt, úgy követték őket az építkezésben is. A 19. század első felében és 

közepén számos klasszicista lakóházat építtettek a tekintélyes cívis gazdák. A 19. 

század végi stílusos építkezés is a vagyonos parasztpolgárság törekvésének hű 

tükrözője. Rendszerint a központban, főbb utak mentén épültek fel az impozáns 

– Erdei Ferenc által is emlegetett – historizáló, eklektikus stílusú lakóházak. A 

szecesszió legszebb emlékei Kecskeméten lelhetők fel, bár a másik két városban 

is jelentős az ezen építészeti stílus megnyilatkozása. A Nagykőrösön működött 

Molnár Dániel-féle kerámiaműhelyből kikerült színes csempék, mázas ornamens 

épületelemek sajátos hangulattal ruházzák fel a parasztgazdák, városi polgárok la-

kóházait.188 

 
187  Novák 1985c; vö. Kovács 1933. 
188  Novák 1985c, 1999. 
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Jellegzetes klasszicista kapuzat Nagykőrösön a Rákóczi utcában (elbontva az 1970-es években) 

 

 
A Beretvás-féle szecessziós stílusú kúria kapuzata a Dalmady utcában (Novák 1989) 

 

A tűzvészek meghatározóan hatottak a Három Város építészetére. Nagykőrö-

sön a keleti városrész égett le 1826-ban, s itt már klasszicista jellegű épületeket 

emeltek újra. Kecskeméten a többszöri égések sorában az 1819. évi volt a legna-

gyobb, amely elpusztította a régi kúriákat, módos cívisházakat. E városban is a 
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tehetősebb gazdák jellegzetes kiskontyos, nyeregtetős, tornácos, cserépzsindelyes 

házakat építettek. Cegléden az 1834. évi nagy tűzvész után építették át mérnöki 

tervek alapján az egész várost. A 19. század végi historizáló és szecesszió építé-

szeti stílus dominál a városban. 

A század eleji építőtevékenység jellegzetes objektumai Kecskeméten lelhetők 

fel szép számmal. A Kós Károly által teremtett építészeti iskola népi-nemzeti stí-

lusában építettek impozáns épületeket (református Újkollégium, Luther-ház, 

Iparosotthon, Főreáliskola épülete). 

 

 
Földház Nagykőrösön a 20. század elején (Novák 1989) 

 

 
Földházak Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

A hagyományos népi építészet Nagykőrösön őrződött meg legjobban. Mivel 

nem érték, sújtották a várost alapvető változások, így több 18. századi épület is 
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fennmaradhatott. A mezőváros sajátosságaként, a központ és főbb útvonalak ki-

vételével, a falusias hangulatú külső részeken találhatók meg az „eredetiséget” őr-

ző népi építészeti emlékek. Különösen a szegénynegyed, a Tobán, a Homokoldal 

bővelkedett ilyen objektumokban. A társadalmi rétegződésnek megfelelően, a pe-

remrészekre szorult a mezővárosi szegénység, a kevésbé tehetős parasztgazdák, 

akik csupán a környezet adta építőanyagokhoz: sárhoz, vályoghoz, s az erdőből 

kijutó „kvóta” fához juthattak, ők „tartották életben” az egyszerű, de mégis ész-

szerű, gazdaságos, esztétikus építészeti hagyományokat. Mesterrel aligha építtet-

hették fel lakóházukat, inkább a maguk erejéből, családi, társadalmi összefogással 

tették azt. 

A hagyományos építészeti emlékek két fajtája található meg a Három Város-

ban: a földbe süllyesztett „földházak” vagy putrik, valamint a fennálló építmé-

nyek. 

 

 
Cigányputrik és földházak Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

Napjainkban a putri már nem található meg,189 azonban a korábbi évszáza-

dokban nem számított ritkaságnak az elesettebbek (ide soroljuk a cigányokat is), 

sőt a kisparasztok, gazdák, de még a nemesek portáin sem. A 16–17. század végi 

háborús időszak nem kedvezett a rangosabb, költségesebb építkezéseknek. Pél-

dául a Nagykőrösre menekültek – köztük sok ceglédi – putriban, vagyis „föld-

likban” tudták meghúzni magukat. Az 1688/89. évi adóösszeírás szerint „Lencze 

János az Főld Likágban” „ott Monori Varga János ugyan az likban”, „Kátai Péczi 

János Likban”, „Szávolyi János Likban” lakott. 190 Földházak, putrik később is 

megtalálhatóak. Nagykőrösön a feketei mezei kerteken több összeírásra került 

 
189  A cigányok vasúton túli telepén még megvoltak a putrik az 1970-es években, de a telepet fel-

számolták, s a cigányokat beköltöztették a város területére (ekkor épültek az ún „cs”, azaz 
csökkent értékű házak a város déli Határ utcai részén). 

190  PML NkV Tan. SZK 1688/89, 1690/91; lásd Novák 1991. 
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1766-ban. A város belterületén is található volt putri: 1760-ban arról történik em-

lítés, hogy egy ember trágyában vájt putriban lakott a 185. számú portán („super 

fino aedificaverit Domum in Cespitali”), akit ezért „Ganéjházy Tóth István”-nak 

neveztek.191 Később ismeretes, hogy az 1838-ban elhalálozott Vida László örö-

köseinek kezére három belső fundus került Nagykőrösön, s az egyiken két „putri 

ház” is volt. Kecskeméten még a 20. század elején is találhatóak voltak putri-

építmények a tanyavilágban.192  

A putrik többsége csupán ideiglenes hajlék szerepét töltötte be. Nagykőrösön 

például a mezei kertek 1766-ban történt összeírásakor nemcsak „kunyhókat”, 

„fenn álló kunyhót”, de putriszerű építményeket is találtak a Feketén. Például 

„Nemzetes Balla Gergely Uram Kertyén” állt a „jó Föld Kunyhó”, „Nagy Pál 

István Uram Kertyén vagyon fen álló, és más közönséges Kunyhó”, s Nemes 

Gombay András mezeikertjén pedig „Fődház”-at is megszemlélhettek a város 

emberei.193 Cegléden és Kecskeméten a vályogvető cigányság szintén putrikat ké-

szített lakásnak. Kecskemét tanácsa különösen sérelmezte a városon kívül épített 

hajlékokat, mert ott sok gyanús ember, zsiványok is meghúzhatták magukat. Put-

rik, gunyhók épültek a városhoz közeli szőlőskertekben is, amelyek elpusztítását, 

s lakóiknak városba költözését szorgalmazta a magisztrátus. A városi tanács 

1776- június 11-i határozata szerint:  
 

„Valakik város engedelme enélkül, akár a szélmalomnál, akár a temetők táján, vagy 
másutt a nyomáson kunyhókat csináltak, úgyszintén a szőlőkben is tizenöt nap alatt, 
ha idegen hazájokba menjenek, ha itt valók és a városról mentek ki, a városra 
bejőjjenek, melyet, ha tizen-öt nap alatt ha meg nem cselekszenek, régi statutumok 
szerint kunyhóik elrontatni fognak minden engedelem nélkül”.  
 

Mivel a törvénynek csak nehezen lehetett érvényt szerezni, a városi hatóság meg-

ismételte tilalmi rendeletét, mint történt például 1809-ben is:  
 

„A város strázsamestere, Mester Gergely jelentést tett az iránt, hogya czigányok közül 
ismét egynehányan, de a vályogvetésnek szine alatt a lakosok közül még többen ma-
gukat lakóul a putrikban kivették […] A jó rendtartással tellyességgel ellenkezvén az, 
hogy akárkinek is a városon kívül a putrikban való lakás megengedősjön, ennél fogva 
az eziránt tett régi határozásoknak megújítása melllett a jelentő strázsamesternek 
sszorosan meghagyatik, hogy minden válogatás nélkül úgy a vályogvetőknek, valamint 
a czigányoknak is haggya meg, hogy jövő Szent György napig putrijokat elhagyván, 
magoknak lakást akár hol bent a városban szerezzenek. Hogy pedig ezen rendelésnek 
nagyobb sikere legyen, előre elrendeltetik, hogy akárki is, ha jövő Szent György nap 
után akármikor a putrikban lakni tapasztaltatnék, azonnal a strázsamester által előállít-

 
191  Novák 1991: 92. 
192  Novák 1989. 
193  PML NkV Tan. Kurrens Jkv. 1836–1839. 1839. aug. 5.; Novák 1978a: 155–156. 
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tatván, a főbíró által 25 pálcza ütésekkel fenyíttessen, és ha putriját önként elrontani 
nem akarná, az erőszakkal is, amennyire meg is lehet, a nagy kár nélkül rontasson el. 
A vályogvetőknek egyedül nádból felállítandó és csak nyáron át használandó, az úgy-
nevezett hegyes gunygó tartása engedtetvén.”  
 

– szólt a rendelet.194 Cegléden 1862-ben történik említés földházról.195 

A lakóház építése során alapot készítenek. A gerendavázas sövényfalú házak-

nak nem kellett alapot ásni, csupán a tartógerendákat kellett kellő mélységig leás-

ni. A vályog, tégla, kőfal esetében sem készült különösebb alap. Az alapként is 

szolgáló réti mészkő, tégla, vályog csupán kis mélységig került a földbe, s erre a 

falat húzták fel. A 19. század végi, építési szabályzat által meghatározott építkezés 

– annál is inkább, mert a vastag, erős falazat e nélkül nem épülhetett volna –, kö-

telezően előírta a megfelelő alap, lábazat készítését is.  
 

 
Nád csőszkunyhó Kecskeméten a 20. század első felében (Novák 1989) 

 

Az építmények többsége fallal készült. Az egyszerűbb építmények között ta-

láljuk meg a pásztorok alkalmi hajlékait: a jószág védelmét szolgáló, nádból ké-

szült szárnyékot, s a jellegzetes pásztorépítményt, a karókból és fonott vesszőből 

készült cserényt, csörényt. A tekintélyesebb, állandó épületek fundamentumát, akár-

 
194  BKML KkV Tan. Jkv. 1812.; Vö. BKML KkV Kiv. jkv. 1853. okt. 7.; Iványosi-Szabó 1985: 88, 

158–159. 
195  „A földház melletti Vágó Kovács féle lakház helybeli lakos Fischer Bernát üveges által Szabad 

kézből eladó…” PML CgV Hiredetések Jkv. 1858/62. 1862. jún. 22. 5. sz. 
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csak a falazatát rakták a Három Város területén is előforduló réti mészkőből 

(oolith), a darázskőből.196  

 

 
Pásztorszállás, cserény Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

Cegléd délkeleti legelőterületén, Kocsér lapos fekvésű füves részein, de Szent-

királyon is, bányászták a réti mészkövet. Kecskemét város 18. századi adóössze-

írásaiban már a foglalkozások között említi a „kűvágó” mesterséget. A város a 

kővágás ügyében is hozott szabályrendeleteket. Például 1778. május 1-jén:  
 

 
Zubornyák István pásztor cserénye „talyigával” Kecskemét-Bugacmonostoron 1906-ban (Novák 1989) 

 

 
196  Juhász 1982; Sztrinkó 1982. 
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„Kivévén a‟ várost és az ecclesiákat, ennek utánna akármely lakos akár Szentkirályon, 
akár más helyen valamely gazdának kertén követ vágat, tartozik minden egy quadrát 
kőtől a‟ gazdának 5 garast fizetni a‟ kővágó béren kívül.”197  
 

1779-ben a kaszárnya építése kapcsán történik említés a kővágásról:  

 
„Azt építendő új cassarmahoz a‟ nemes vármegye által rendelt jakabszállási kőnek 
egy negyed részét a‟ város fogja be hordani a‟ tizedekbeliek által. Kihez képest most 
nem lévén munka ideje és a‟ hordás is méltóságos personalis úr által szorossan paran-
csoltatván, ezen hordás a‟ tizedekben a‟ jövő vasárnap publicaltassék olly módon, 
hogy mikor a‟ statua táján ki ki lerakja, magát a város házánál jelentse, hogy feli-
rattassék.”  
 

– szólt az 1779. január 29-i határozat.198 

A házak falát sárból, vályogból, alkalmasint gyephantból is építették (ennek em-

léke őrződik Hantháza nevében, Nagykőrös északkeleti részén).199 Nagykőrös vá-

rosa a legelő védelme érdekében korlátozta a gyep rongálását:  

 

 
Cserényélet Kecskemét pusztáján a 19. század végén (Novák 1989) 

 
„Tapasztaltatván: miként több lakosok a‟ gyepszín és hant vágás által a‟ közlegelőkön 
tetemes károkat okoznak; – annálfogva mmeghagyatik, hogy kinek ennekutánna 
gyepszín vagy hantra lenne szüksége, az iránt a‟ Rendőrkapitányi hivatalnál tegyen je-

 
197  Iványosi-Szabó 1985: 93. 
198  Iványosi-Szabó 1985: 97. 
199  Vö. Juhász 1969. 
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lentést, mert ki előleges bejentés nélkül áskálja a‟ közlegelőt, az szigorúan meg fog 
büntetettni.”  
 

– tették közhírré 1850. április 28-án.200 A tilalmat többször – így 1855. április 15-

én is – kihirdették:  
 
„Az agyag és homok hordások és vályog vetések valamint a‟ hant szedések körül ta-
pasztalt vissszaélések, következő rendszabályt tesznek szükségessé, hogy mindenki, 
agyagot, homokot csak a‟ rendőrhivatalnál kinyert jegy mellett hordhat, valamint vá-
lyogot is csak illy feltétel mellett vethet, ezen kívül minden kocsi hantért, és minden 
ezer vályogért, az e‟ végre rendelt csősznek egy váltó garas fizetendő.”201 
 

 
Cserény állófához kötött szürkemarha-tehén fejésével a 19. század végén.  

Nécsey István rajza (Novák 1989) 
 

A történeti adatok alapján megállapítható, hogy a gerendavázas, sövény fona-

tos lakóházakat általánosan építették Nagykőrösön, s – minden bizonnyal – a 

másik két városban is. Például egy pereskedés kapcsán derült ki Nagykőrösön 

1783-ban, hogy ketten építettek fel egy új házat, melynek  
 

„földjét Nagy György 2 ökrén egy cselédjével hordatta ugyan azon Iffju Becser And-
rásnak; a‟ sövényét is ők ketten készítették, nem külömben a‟ tetejét ők állították hely-
re”.202  

 
200  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1850. 
201  Április 29-én határoztak arról is, hogy „A‟ közlegelőn a‟ síkár és pirosító ásása rendőri bűntetés 

alatt tilalmaztatik.” PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
202  PML NkV Törv. sz. peres ir. 1783. márc. 11. 397. sz. 6. cs. 
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Nádból kötött szárnyék Kecskeméten (Vahot 1856) 

 

Nemes Joó Mihály anyagszűkében volt, amikor pótharaszti tanyáját újjá kívánta 

építtetni 1816-ban, ezért a kőrösi magisztrátushoz fordult segítségért: mivel a háza  
 

 
Deszkacserény Kecskeméten. 19. század vége (Novák 1989) 

 
„tsak sárból volt, mostanában ki dűlvén, annál állandóbb épületet szándékozna ezen 
túl sövényre építtetni, mivel penig az efféle sövény falba meg kívántató vastagabb 
oszlopokat másunnan nem tudná meg szerezni, nyoltz darab falba való vastagabb 
oszlopoknak való fákat betsű szerént való áron részére a‟ Pótharaszti Erdőből adat-
tatni” 
 

kért.203 Egy per kapcsán derült ki, hogy az egyik kőrösi atyafi „Házának fal karóit 

fel állíttatta, sövénnyel be fonatta” 1801-ben.204  

 

 
203  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1814–1818. 1816. márc. 2. 261.  
204  PML NkV Törv. sz. peres ir. 1801. márc. 20. 623. sz. 12. cs. 
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A lakóházak, de gazdasági épületek falát sárral tapasztott nádból is készítették. 

Például Kecskemét központjában állt 1689-ben Sántha Judit „nádháza”, amely 

„nádhajlék” körül árpával, búzával teli vermei voltak a városnak.205 Nagykőrösön 

Balla Gergely főbíró feketei tanyáján „jó náddal kötött istálló volt” 1766-ban, s 

Dobos János mezeikertjén pedig „tapatsos oldalú” istállót találtak.206 Rendszerint 

sárból vetett vályogból, vagy csak döngölt sárból építették a falat, amelynek 

azonban oszlopokból, sövényből tartóvázat is készítettek. A kötött, agyagos föld 

hiányában biztonságosabb építménynek bizonyult tehát a gerendavázas, tapasz-

tott, sövényfalú épület, különösen az ingoványos területeken. 

Az erős keményfa oszlopok tartották a sövényből font vagy nádból készült 

vázat, s ezt tapasztották be sárral. A sövényhez szükséges vesszőt a Tisza-menti 

falvakból, Ócsáról, Pótharasztról is hozták, belőle készítették a kéményt is. A ná-

dat a Tisza mellékéről szerezték be. A körbefutó falakra helyezték a sárgerendát, 

amely a fedémet tartotta a ház hosszában rakott mestergerendával együtt. A Há-

rom Város lakossága az építkezéshez szükséges vastag fenyőfákat a Tiszán a 

Kárpátokból leúsztatott, folyó menti falvakból hordta szekéren: a ceglédiek és 

kőrösiek Szolnokról, a kecskemétiek pedig Felsőalpárról, a szikrai kikötőből, 

ahová tutajon úsztatták le az „erdőháti fát”. A fazsindelyt is a szolnoki fűrészte-

lepekről szállították a Három Városba, de Pesten is vásárolták. 

 

 
18. századi homlok-oszlopágasos, szelemengerendás, horogfás tetőszerkezetű, középpadkás tűzhelyű lakóház 

Nagykőrös belterületén, a Tinódi utcában (Sabján Tibor térrajza) 

 
205  Iványosi-Szabó 2008. II.: 774. 
206  Novák 1978a: 155–156. 
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A tetőszerkezetet „ágasra” (ennek egyik fajtája a kútágashoz hasonló ágasfa, 

amelyet a ház végénél ástak a földbe; a másik fajtája az ollóágas, amelyet a falra 

tettek, s a sárgerendába csapolták) fektetett tetőgerenda vagy szelemen tartotta, s 

erre akasztották az erős faágból vágott horogfát (a 20. században már kizárólag fa-

szöggel összekapcsolt „horogfát” raktak a szelemenre). 

A 18. században már rendre a Cserhát dombvidékéről, Gödöllő környékéről, 

Locsodról, Farkasdról szerezték be a keményfát. Nem csak a lakosság, de a város 

építkezései is hasonló módon történtek a 19. századot megelőzően: a gerendavá-

zas, fonott és sárral tapasztott sövényfalú, ágasfás, szelemengerendás, horogfás 

tetőszerkezetű lakóházakat építettek. Ez utóbbira értékes adatokat szolgáltatnak 

Nagykőrös városának számadásai. Például 1724-ben „Vesenyen Nádat vettem 

8,,33.”, „Farkasdrúl ágasokat hozatt[am] 2,,20.”207 – jegyezte fel a számadóbí-

ró, majd 1726-ban – többek között – „4 Három agu fa vellat” ,,Szelemen ágast 

f. 2”, „Edgy szekér horogfát f. 4,,15” vásároltak, valamint „Kemeny’k való fá-

ért” fizettek 85 dénárt.208 1727. október 31-én jegyezte fel a számadó, hogy „Vet-

tem egy Ágast ,,85.”209 1729-ban többek között ,, Kemenynek való fát és az 

Harang labhoz 3,,60. Két ágast 1,,50. Két kötés lécz szeget 2,,83½. Horogfát 

Leczeket 7,,07½” –vásolt a város.210 1729-ben is hoztak Ócsáról gerendavázas 

sövényfalhoz és kéményhez szükséges vesszőt: „Két Kemencének való Kájhát 

f. 8,,50 […] Ocsarul hozattam kőtő veszszőnek való Veszszőt, adtam f. 1,,50. 

Fonnyi való Rekettye Veszszőt ugyan ott vágattunk 200 kévét fizett. f. 5” – 

számolták el a kiadásokat augusztus 28-án.211 1730-ban – más években -is ha-

sonló kiadások jelentkeznek a városi számadások közöt: ,,Die 26 Junÿ Léczet vet-

tem 3,,57½ Horog fákért 4,,72½”, ,,Vettem 485 kéve veszszőt Oltsarul ho-

zatt. f. 14,,55.”212 

A gerendavázas, sárral tapasztott sövényfalú, deszka, vesszőből font kéményű 

házakat, istállókat a korsósok, fazekasok, míg a tetőzetet a faragók készítették.213 

A városi tanács építkezésein már a vályog és tégla is felhasználásra került. A pin-

 
207  PML NkV SZK 1724/25. I. 
208  PML NkV SZK 1726/27. 
209  PML NkV SZK 1727/28. 
210  PML NkV SZK 1728/29. 1729. márc. 5. 
211  PML NkV SZK 1729/30. aug. 28. 
212  PML NkV SZK 1730/31. jún.26. 
213  Például „Korsosokk Istállo csinálásért Pap Mihály házánál fn 4. //50.”, „Korsok‟k Kályháke‟rt 

Kemenczek rakásaért fn 7. 45.” – fizetett a város. PML NkV SZK 1716/17.40, 43.; „Korsos 
Albertnek és Abraham‟k kemenczék csinalasátúl fizett. 2,,50. Ugyan Korsos György‟k Ház 
Meszelésért 1,,50. Quartély Mester Ur háza körül dolgozo faragok’k f. 1.” – jegyezték fel 
1729-ben. PML NkV SZK 1729/30.; 1731-ben ,,Die 25 Juny Nádverőkk attam f. 4,.”; ,,Die 1. 
Julÿ A Vendégfogadó Ház csinálásáért a korsósokk fizettem f. 26,,00”. ; ,,Die 14. Julÿ Sápra 
[Tápiósáp-Sűlysáp – N.L.F.] ment faragóknak kik pinczéhez való fát vágtanak fr. 1,,70 Sápi 
Erdőre Pinczékk való fáért küldvén fizettem f. 64,,50”. PML NkV SZK 1731/32. 1731.  
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cét rendszerint téglából építették a kőművesek, kik Pestről, Debrecenből is jöttek 

ide dolgozni. A mészkeverésre, sártaposásra Felső-Magyarországról jövő tótokat 

is alkalmaztak. A lakóházak építését többségében gerendavázas tapasztott sö-

vényfal jellemezte.214 Például Nagykőrös város a 19. század végi építési rendsza-

básaiban is lehetővé tette, hogy a mélyebb fekvésű, kevésbé szilád talajú részén a 

városnak ilyen épületek épüljenek. Az erős falú vályog, téglás, szarufás, cserép-

zsindelyes lakóházak és mellépületek a 19. század második felétől váltak általá-

nossá a Három Városban is.215 
 

 
A lakóház. Novák László Ferenc felvétele 1974-ben 

 

 
214

  Ilyen gerendavázas, sövényfalú, homlokágas, szelemengerendás, horogfás lakóház maradt fenn 
Nagykőrösön a 20. század második feléig a Tinódi utcában. 1971 táján – az akkor szerveződő – 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárgyalt a tulajdonosával, Mogyoró László cipésszel, de nem tud-
tak megegyezni a vételárban. Sajnálatos módon a tulajdonos – a múzeumot nem értesítette erről 
–, lehányatta a nádfödelet, elpusztítva a ritkaságnak tekinthető horogfás tetőszerkezetet is (a 
nádtetőt hullámpalára cseréltette). A nép műemléki felmérések során Juhász Antal és Bárth Já-
nos is kutatta 1972-ben, de a padlásbelsőben – megfelelő villanófény hiányában – nem sikerült 
dokumentum értékű fényképfelvételeket készíteni, csupán az általam végzett felmérés készült el, 
amelyet Sabján Tibor rajzolt meg axonometrikus formában. Az 1990-es évek elején megvásárol-
ta a Skanzen ezt az épületet, Sabján Tibor építészmérnök szakmuzeológus végezte a bontást, 
így a homlokágas, szelemengerenda, valamint a tapasztott sövényfal maradványai a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kerülhetett. Ekkor tisztázódott az is, hogy a szoba-konyha-
kamra alaprajzi elrendeződésű kis lakóház konyhájában eredetileg sütés-főzésre szolgáló közép-
padka létezett. 

215  Novák 1989. 
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A „szarufás” tetőszerkezetet már a 18. században ácsolták, majd a 19. század 

végére általánossá vált. Térhódítása az erősebb sárfal, illetve vályogfal építésével 

van összefüggésben. A vastag (60–70 cm-es) vertfal, s a vasvillával rakott „polyvás 

fecskerakásos” fal, de még inkább a vályogfal a beleépített faoszlopok nélkül is jól 

bírta a tetőzetet, a sárgerendába csapolt, kakasüllővel ellátott, fűrészelt szarufákat.  

E tetőzet gazdaságosabb volt a korábbinál, mert kevesebb faanyag kellett hozzá. 

A házakat rendszerint vályogból építették. A vályogvetés különösebb szakér-

telmet nem kíván, ezért ki-ki saját szükségletére vert vályogot. Üzletszerűen a ci-

gányok is foglalkoztak vele, de vályogvetésre szakosodtak mások is. Kecskemét 

1774. évi adóösszeírásában például elmlítésre kerül a „vályogvető” mesterség.216  

A követ, réti mészkövet vagy más mészkövet elsősorban a templomok építésé-

hez, az alap mellett a falazathoz is felhasználták. A helyben bányászható darázskő 

mellett távolabbi helyekről is hoztak építkezésre mészkövet, így Kőbányáról. Fel-

sővattai Wattay Pál földesúr például 1680-ban kijelenti, hogy  
 

„én engedem Pest elein való szent lőrinczi névő pusztámon, az minémű puszta va-
gyon, hogy az nemes helvetia valláson lévő kecskeméti uraim és nemtelen uraim sza-
badon, bízvást hordhassák szent lőrinczi kőbányámbul az köveket, valamég akarják 
[…] ha ezer szekerekkel hordják is…”217 

 

A sárból készített falazat a 20. század első felében is általánosan jellemezte a 

Három Város építkezését, mit ékesen bizonyítanak az 1930. évi összeírás adatai 

is:218 

 
 
 

Kecskemét 
% 

Nagykőrös 
% 

Cegléd 
% 

Tégla 9,3 6,4 3,0 
Tégla alapon sárfal 26,7 39,6 32,7 
Sárfal 63,2 54,0 64,0 
Fa 0,8 – 0,3 

 

A téglaépítkezés – a mezővárosi rangsornak megfelelően – Kecskeméten volt 

nagyobb jelentőségű. A hatalmas várospusztító tűzi veszedelmek kényszerítették 

a városi hatóságot a tűzálló építkezési anyagok felhasználására. Több téglaégető 

is működött a városban már a 19. század első felében is.219  

A városi tanács szabályozta a tégla- és cserépégetést is, mint például 1807-

ben:  
 

 
216  BKML KkV. Adóösszeírások 1774. 
217  Szakály 1981: 298. 
218  MSK 83. k. Az 1930. évi Népszámlálás. Budapest, 1932. 181–183, 190–193. 
219  Kecskemét város például 1872-ben két téglaégető kemencét, 1881-ben pedig egy körkemencét 

építtetett. A gőztéglagyárat 1894-ben alapították. BKML KkV Kiv. Jkv. 353–354. sz. 
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Szelemengerendás, horogfás tetőszerkezetű lakóház Nagykőrösön (Novák László Ferenc felvétele, 1985) 

 
„A Város téglaégettetése körül az a fogyatkozás tapasztaltatván, hogy a téglamesterek 
több féle munkákba avatkozván, a publicumot elegendő téglával nem provideálhatják, 
és hogy némelly privátusokkal tett terhes alkunál fogva a munkálódó legényeknek fi-
zetéseiket egymásra felvervén, munkájokban ‟e miatt is hátramaradást szenvednek, 
hogy tehát ezek miatt sem a publicum sem a‟ privátusok fogyatkozást ne szen-
veddjenek, ‟e következő rendelések tétettek. 1. Hogy Valek Tamás egyedül cserépége-
tő kemenczéhez rendeltetvén, ő egyedül a‟ cserépégetésben foglalatoskodjon. Fizetéss 
minden cseréptől 1000 cseréptől 8 Rfba, és minden 10000 tül 4 véka búzában hatá-
roztatván meg, a‟ többiek pedig mindnyájan téglát égetni köteleztetvén, Farkas János 
az Ecclésiához, Kovács János a‟ régi helyen lévő kemenczéhez, Hajzer András pedig 
a‟ T. P. Piaristák téglaégető kemenczéjéhez, végezetre Nagy János a‟ Vacsi pusztára 
rendeltetenek, kiknek a Görög Ecclésia téglaégetőjével együtt fizetések minden 1000 
tül 3 Rf. 30 krajczárba, és minden 10000 tül 2 véke búzára határoztatott […] 2. Hogy 
a‟ Legények a‟ nagyobb bérnek ígérete által el ne csábíttassanak, ezeknek napszámjok 
2 Rfra határoztatván meg, ha hogy ‟e szerint dolgozni nem akarnának, putrijaiktul, 
mellyet a‟ publicumtul egyedül e végre nyernek, meg fognak fosztatni. 3. Hogy a 
téglaégetésben a mestereknek hátramaradásuk ne légyen, az ‟e végre megkívántató 
épületeknek megigazíttatások, és a‟ szükség kívánja, az újak felállíttatások Perceptor 
és Gazda urakra bízatott.”220  

 
220  Iványosi-Szabó 1985: 147. 
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A magisztrátus arra is ügyelt, hogy megfelelő méretű téglák készüljenek:  
 
„A‟ tégla égetők közönségessen, de azok között Dunai Jósef mégis leginkább mérté-
keiket megrongálni, és azáltal kisebb méretű tégláknak formálásával a‟ publicumot te-
temesen meg csalni tapasztaltatván, minekutánna meg hamisított mértékeik cassál-
tattak, és mindnyájan keményen meg intettek, Duna Jósef mint leg bűnösebb maga 
büntetésül és a‟ többieknek példájokra 12 pálcza ütéssel meg fenyíttetni határoztatott. 
Jövendőre pedig, hogy az efféle vissza élések a‟ téglavetőknek el távoztassanak, borbí-
ró úr által minden téglavetők számára új és oly formák, melyeknek hossza belül 1 súk, 
széle 6 czol, mélysége pedig 3 ¾ czol légyen, készíttetni rendeltettek, nem lévén innen 
túl akármelyík téglavetőben is és akármely privátusoknak tégláit oly formával, mellyen 
a‟ város billege és a‟ mérték hellyes voltának bizonyságául ré égetve nem volna, sza-
badsága verettetni…”  
 

– határozott a tanács 1813-ban.221 

A városi tanács hangoztatta kizárólagos jussát a tégla égettetésében, amelyet 

1818-ban határozatban is megfogalmaztak:  
 

„Tapasztalván, hogy azok közül némelyek, kiknek a‟ tégla égetésre engedelem adatott, 
azon nyert engedelemmel vissza élvén, égetett tégláikat másoknak pénzért elado-
gattyák. Minthogy a‟ tégla égetsének és eladásnak jussa egyedül a‟ várost illetné, és az 
ollyan privátusok, kik bizonyos taxa fizetés mellett téglaégetésre ‟e tanácstól engedel-
met nyertek, azt egyedül csak önnön épületbeli szükégeikre fordíthatnák, annál fogva 
elhatároztatott, és tizedenként közhírrül téteni rendeltetett, hogy innen túl senki a la-
kosok közül engedelem mellett égetett tégláját másnak el adni confiscatio terhe alatt 
ne bátorkodjék.”222  
 

A sorozatos várostüzek, s a legutolsó nagy 1819. évi tűzvész a városi tanács eny-

hítését eredményezte a cserépégetésben:  
 
„némely fedélre való cserepeknek égetői a tanácsnak azon rendelését, melly szerént az 
égetendő cserép meg dézsmálktatni határoztatott, neheztelvén, ezen tanács ‟e részben 
tett végzésnek terhétől magokat feloldoztatni kérnék. Hogy ezen magistrátus a‟ tűzi 
bátorságra nézve azon felettébb szükséges cserepeknek égetéseket ez által is könnyít-
se, ez úttal a város jussának meg sértése nélkül is egyedül további rendelésig megvál-
toztatván […] jóvá hagyatott: hogy tetőre való cserepet önnön hasznára a‟ lakosok 
közül akárki is meg dézsmálás nélkül égettethesse.”  
 

– fogalmazták meg a határozatot 1819. május 24-én.223 

A városokban több téglaégető működött. Nagykőrösön például a városi ta-

nács 1853. április 24-én úgy határozott, hogy saját kézbe veszi a gyártást:  

 
221  Iványosi-Szabó 1985: 176. 
222  Iványosi-Szabó 1985: 196. 
223  Iványosi-Szabó 1985: 198. 
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„A‟ város tégla kemenczéi közzül a‟ Beretvás, Gazdag, Várkonyi ‟s a‟ felső kemen-
czében mától kezdve a‟ város téglát és cserepet fog égettetni. Mire nézve figyelmez-
tettnek a‟ lakosok, a‟ kiknek ezen kemenczék tááján cserepök ‟s téglájpok van, onnan 
elhordassák, – ugy szinte kik jövőre a‟ várostól téglát ‟s cserepet vesznek két hét alatt 
hordassák el, mert különben is őrzetésükért a‟ téglás mesterek felelősséggel sem köte-
lezettséget nem vállalhatnak…”224  
 

A 19. század utolsó évtizedeiben már nagyüzemi módon állították elő a téglát és 

cserepet. Mindhárom városban az 1870-es évektől létrejöttek a téglagyárak.225 

Téglát, cserepet vidékről is lehetett beszerezni. Például Nagykőrösön hirdet-

ték ki 1855. április 29-én, hogy „Tószegen a‟ téglaégetőbe 400,000 legjobb minő-

ségű cserép és tégla lévén eladó [akit érdekel] jelentse magát Pejcsik Jósef tulaj-

donosnál”.226 A század végén, a 20. század elején igen jó minőségű hódfarkú cse-

repet hoztak a Három Városban Délvidékről (pl. 1866-ban jött létre Bácskában, 

Nagykikindán a téglagyár), és széles körben terjedt el a „szegedi cserép” is. 
 

 
Nádfedés Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

Rendszerint a középületeket, ritkábban a cívisek házait építették tiszta téglá-

ból. Általánosabb volt azonban a „vegyes fal” (tégla alapon vályog, két sor vá-

lyog, egy sor tégla), vagy a vályogfal, a 19. század végi, 20. század eleji tágas házak 

építésében. 

 
224  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 125.  
225  Novák 1989. 
226  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
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A Három Városban a Tisza mellékéről (Kécske, Tószeg) szállított náddal fed-

ték a házakat. A nádat (Tószeg, Kécske, Alpár) már a 17. században – s minden 

bizonnyal korábban – is.227 Még 1930-ban is a lakóházak 44,5%-án volt nádtető 

Kecskeméten (a kiterjedt tanyahálózattal magyarázható ez a magas szám), Nagy-

kőrösön 32%, Cegléden pedig mindössze 28%. A fazsindely is megtaalálható.  

A Tiszán leúsztatott fenyőből vágott gerendákat és tetőfedő anyagot rendszerint 

Szolnokról hozták a nagykőrösiek. Kecskemét a szikrai kikötőből szállította az 

építési anyagot.228 A 19. század eleji nagy tűzpusztítások következtében a városi 

hatóságok erőteljesen szorgalmazták a cserépzsindely alkalmazását. Először a 

középületeken, kúriákon jelentek meg, majd fokozatosan a gazdák, s szegényeb-

bek házain. 1930-ban már Kecskeméten már a házak 51,5%-án, Nagykőrösön 

64%-án, valamint Cegléden 65%-án volt cserép.229 
 

 
Középpadkás tűzhelyű szabadkéményes konyha Kecskeméten (Vahot 1856) 

 
227  Nagykőrös város 17. századi számadáskönyvei számos adatot szolgáltatnak erre vonatkozóan. 

Később is innen szerezték be a fontos tetőfedő anyagot (a pásztorok szárnyékához is vásárolt 
Kecskemét városa). Nagykőrös város hirdetményei között szerepel 1855. május 13-án, hogy 
„Sváb Lőrincz és Stein Nathán Kerekdombi haszonbérlőknek mint egy 30,000 kéve nádjok lé-
vén eladó.” PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1855. 

228  Novák 1989; „Varga Jósef Szolnokból fenyőt és Zsindelyt kívánván fuvaroztatni, a‟ vállalkozó-
kat felhívja, hogy vele 39. sz. alatti házánál mielőbb értekezzenek.” – hirdették ki Nagykőrösön 
1855. április 29-én. Június 10-én arról történt tudósítás, hogy „Tószegen lakos Pejcsik Jósef Úr-
nak mintegy 2000 külömb féle osztályzatú fennyője Tószeg helységben Szolnoki árron kisebb 
nagyobb mennyiségben […] eladó.” PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 

229  MSK 83. k. Budapest, 1932. 181–183, 190–193. 
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A 18. században még általánosan vesszőből font sövénykéményeket raktak a 

házakra. Nagykőrös magisztrátusa például az 1747. évi statútumai között arról 

rendelkezik, hogy  
 

Minden ember a‟ tűzre vigyázzon, tüzes pernyét Konyhájárul maga vagy háza népe ki 
ne vigye, hanem elsőben meg öntözvén, sárrá tsinállya, és úgy vigye ki. És ha kinek a‟ 
kéménnye rossz volna, azt meg tsinállya, ha veszszője nem vólna, a‟ Város Házátúl 
czédula adatik, másként az Uttza Kapitánnya által Kéménnye is el vonattatik, és ha 
ugyan tsak tsinálni nem akarja, keménnyen meg büntettetik.230  
 

A 18. század második felében – a tűzveszélyessége miatt – már tilalmaztak a vá-

rosi hatóságok, szorgalmazva a téglakémények építését. Az engedetlen lakosok 

fakéményeit a „tizedesekkel”, „utcakapitányokkal” húzatták le.231  

 

 
A Tanárky-kúria 19. század végén átépített, megszüntetett szabadkéményes, középpadkás konyhája „kaminos” 

tűzhellyel (Novák László Ferenc felvétele, 1978) 
 

A konyha boltozatát téglából rakták ki, s erre emelték a szabadkéményt. Még a 

19. században is megtalálhatóak a veszőből font, vagy deszka, sárral tapasztott 

kémények, de elterjedtek a téglakémények (öblös szabadkémény, a vékonyabb ci-

linderkémény). A 19. századi cívis házakat már botozatos konyhával építették, de 

 
230  Novák 1979: 189. 
231  BML KkV Stat. 1788. Fasc. 8. Nro. 3. (tizedesek kötelessége); vö. Novák 1978a.  
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korszerűsítés folytán azt is megszüntették. Kaminos, épített, rakott, „takarék” 

tűzhelyet („masina”) építettek a konyhában, amelyet a 20. század elején kezdett 

kiszorítani a vaslemezből készült tűzhely, a „sparhelt”. A mezővárosok már a 17. 

században alkalmaztak fűtőket, kéményseprőket. A lakóházak korszerűsödésével 

és a fűtéstechnika fejlődésével együtt vált mind fontosabbá a kéményseprés, 

amelynek jelentős szerepe volt a tűzi veszedelmek megelőzésében is. Nagykőrös 

városa például 1853. február 3-án állapította meg a kéményseprési díjakat, amely 

alapján ismeretessé válik, hogy milyen típusú kémények léteztek már a 19. század 

közepén:  
 

„Egy henger kéményseprés díjja külön 12 krpp.; Egy emeletes ház kémény seprése 10 
xr.; Masina seprés díjja külön 8 xr.; boltozott kémény seprés 8 xr.; Gőrbe kémény 
seprés 8 xr.; Az egyenes kémény seprés, akár fa, akár kőkémény legyen 6 xr.”  
 

 
Szoba sárkemencével Kecskeméten (Vahot 1856) 

 

A lajstromból kiderül, hogy már – a későbbi magas gyárkéményekhez hasonló – 

hengerkéményeket is építettek, amelyek a téglaégetők és gőzmalmok tüzelőbe-

rendezéseinek, kazánjainak füstelvezését szolgálhatták. Az újabban elterjedő taka-

réktűzhelyek, „masinák” füstelvezetése még nem volt kellően megoldva. Erre is 

kiterjedt a hatóság figyelme:  
 
„tapasztaltatván, hogy a‟ takarék konyhákat tőbbnyire olly czélszerűtlenül építik, hogy 
a‟ masinákk lég vonatja nincs, – néhol pedig e‟ miatt tűz veszély is áll elő; ennel fogva 
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ajánltatik az illy konyhát építtetőknek, hogy az építésnél Plesznik Pál rendes kemény 
seprőt kérdezzék meg.”232 

 

Papp László és Szabó Kálmán Kecskemét környékén, Bálint Alajos és Balanyi 

Béla Nagykőrösön, Pálóczi Horváth András Szentkirályon végzett régészeti ása-

tásai bizonyítják, hogy már a 15–16. században is két-három osztatú lakóházak 

épültek. Ezek a házak szoba-konyha helyiségekre tagolódtak, s rendszerint – mint 

később is – a kamrát külön építették hozzá.233 Lantos István például Nagykőrö-

sön 1780-ban vett egy házat, amely  
 

 
Cívisgazda lakóházának szobája mázascserép kályhakemencével a 20. század elején (Novák 1989) 

 
„állott egy szobából és egy Konyhából, idő jártával osztán, Lantos István maga első 
feleségével […] együtt épített a‟ Pitvar végében egy Kamarát”.234 

 

A Három Városban épített lakóházak a „középmagyar” háztípushoz tartoz-

nak. Ennek jellegét a tüzelőberendezés határozza meg. Az udvarról a pitvarba le-

het jutni, ahonnan a konyha, valamint a szomszédos helyiség, a szoba nyílik. A 

konyhában középen, a hátsó falhoz építették a tüzelőpadkát. Két oldalon a fal 

tövébe ragasztották a padkát, ahol tüzelni lehetett, itt alakították ki a katlanokat 

is. A füst a konyha mennyezetén, a kürtőn át a kéményből került a szabadba.235 

 
232  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
233  Bálint 1962; Papp 1931; Szabó K. 1938; NAJMTDA; Pálóczi-Horváth 1989. 
234  PML NkV Törv. sz. peres ir. 1780. május 22. 349. 5. cs. 
235  Vö. Dám 1985. 
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A konyhából fűtötték a szobában álló kemencét. A 14–16. századi régészeti 

ásatások igazolják, hogy a lakóház kemencéjét a házon kívül építették meg, s 

szintén a konyhából fűtötték fel.236 

Szabó Kálmán Kecskemét környéki falvainak régészeti ásatásai bőséges felvi-

lágosítást nyújtanak a kemencékre vonatkozóan. Baracs, s más falvak (Orgovány, 

Mizse stb.) a 16. század első felében, végén pusztultak el, s örökre néptelenek is 

maradtak. A régészeti feltárásuk során mázatlan virágcserép, tányér alakú cserép 

kályhaszemek, kályhák kerültek elő, amelyek a kemencét alkották.237 Hasonló le-

letanyag ismeretes a – szintén a 16. század első felében elpusztult – Nyársapátról 

is, Bálint Alajos kutatómunkája nyomán.238 Ilyen kályhaszemekből, kályhákból ra-

kott kemencéről, kályhakemencéről még a 19. század elején is említés történik 

Kecskeméten. A kályhakemencékre vonatkozóan szükséges megemlíteni Nagy-

kőrös város hirdetményét 1853. november 27-éről: „A‟ városház udvarában most 

mindjárt ét kemenczére való zöld kályha cserép fog kész pénz fizetés mellett el-

árvereztetni.”239 

A kályhakemence terminológiája a 19. század végére cserépkályhára változott.  

A manufaktúrák – mint Nagykőrösön a Molnár-féle kerámiaműhely – gyártották, 

s látták el az újonnan épült eklektikus és szecessziós lakóházakat mázas cserép-

szemekből készített tüzelőberendezésekkel. A kecskeméti források a sárkemen-

céket „banyakemence” névvel is illetik a 18–19. században, amelyek tulajdonkép-

pen a karóvázas, simára tapasztott, fehérre meszelt, padkás „búboskemencé”-nek 

feleltek meg. A 19. század végi, s a 20. század eleji cívis lakóházakban az első, 

vagy tisztaszobában állították fel a cserépkályhát, viszont a hátsó szobában még 

továbbra is meghagyták a hagyományosnak tekinthető búbos- vagy sárkemencét, 

amelyben továbbra is lehetett sütni-főzni.240 

A 16. században elpusztult falvak romjai között díszes, reneszánsz mázas 

kályhaszemek is előbukkantak. A belőlük épített kemencék a rangosabb emberek 

házaiban álltak.241 

A cserépkályhákra, „kályhakemencékre” utaló adatokkal nem rendelkezünk a 

16. századból, de a régészeti feltárások bizonysága szerint már megvoltak a ran-

gosabb lakóházakban, így Nyársapáton is. A 17. században számos adat bukkan 

elő rájuk vonatkozóan. Nagykőrösön is működtek fazekas- és korsósmesterek, 

 
236  Papp 1939; Pálóczi-Horváth 1989. 
237  Szabó K. 1938; A kályha jelentése azonos a cseréppel, azaz a kályhakemence tulajdonképpen a 

cserépszemekből, kályhákból, kályhaszemekből rakott tüzelőberendezés, a mai szóhasználat 
szerinti cserépkályha. Ennek szerényebb társa a sárkemence, a népi építészetben általános tapasz-
tott, fehérre meszelt, padkás búboskemence. Novák 1995, 1999. 

238  Bálint 1962; vö. Benkő 1980. 
239  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 213.  
240  Papp 1939; a cserépkályhákkal kapcsolatosan lásd Novák 1999. 
241  Szabó K. 1938; Benkő 1980: 384–385. 
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akik cserépedény készítésével, kemence csinálásával, de épületek falazásával is 

foglalkoztak. 1632-ben arról történik említés a város számadásában, hogy  
 

„Egi Eczetős Korsot wőttűnk ide be az it walo Korsostul dn 8.”242  
 

1635-ben pedig  
 

„Fazekas Andrassal az Predicator Uramnak czinýaltattunk az szobajaban eggý 
Kemönczet Mellýert Fizettűnk f 2 dn 25. Isment az scholabelý Kamorakban walo 
Kemönczek feldolgozasaert Attunk dn 25. Isment az ítt az Waras hazaban walo 
Kemőnczert Fizettűnk Neký dn 40.”243  
 

1638-ban  
 

„Fazokas Andras munkalodot Waros hazahoz Oscholahoz Kemenczekre 1 dn 
60.”244  
 

1639-ben  
 

„Fazekas Andrastul wajnak walo 40 Fazekat boros Korsokat es Kalyhakat wettűnk 
f 2 dn 10.”, “ugyanakkor Fazekas Andrastul Bornak walo 6 Korsokat wettűnk dn 
28.”245  
 

1641-ben  
 

“Az scholaba’ wettűnk az fazokasoktul kalÿhakat dn 32.”246  
 

1645-ben  
 

„Gracze Martonnal a‟ Kis Szobaban rakattunk egi kalyhas kemőnczet f 1.”247  
 

Tehát az 1630–40-es években a mesterségéről elnevezett Fazekas András foglal-

kozott égetett agyagedény és kályha készítésével. Gerecze Márton is hasonló fog-

lalkozású volt, aki értett a kályhakemece építéséhez. 

A táblás vagy kályhakemencék megőrizték jelentőségüket a lakóházak hőel-

látásában. Fontos tüzelőberendezései voltak a 18–20. századi kuriális és középít-

kezések lakóházainak. Ismeretes például, hogy egy kőrösi kályhásmester építette 

 
242  PML NkV SZK 1632/33. 132.  
243  PML NkV SZK 1635/36. 121.  
244  PML NkV SZK 16138/39. 138.  
245  PML NkV SZK 1639/40. 371.  
246  PML NkV SZK 1641/42. 210.  
247  PML NkV SZK 1645/46. 199.  
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Cegléden a kvártélyház szobájában álló, zöld és fekete színű cserépből való kály-

hakemencét a 18. század végén.248  

A cserépkályha használatának virágkora a 19–20. század fordulójára esik. Az 

ekkor épített eklektikus, historizáló stílusú házak szobáiban állították fel a neore-

neszánsz, szecessziós cserépkályhákat. A Nagykőrösön működő Molnár Dániel-

féle kerámiaműhely cserépkályhái nemcsak helyben, de a másik két városban is 

keresett cikkek voltak. Cegléden Faragó József gyártott cserépkályhákat a 20. szá-

zad első felében.249 

A tanyasi házak, gazdasági épületek (istálló, kamra) építése anyagfelhasználás 

és technika tekintetében nem különböztek a városi lakóházaktól. A fejlődés jól 

megragadható évszázadok keresztmetszetében: a „töltés”, „garágyás” aklokon, a 

„földházakon”, „gunyhókony” át a sövényfalú, gerendavázas, ágasfás-szelemen-

gerendás, horogfás épületekig, az erősebb sár, vályog, és téglafalú, szarufás tető-

zetű, cseréppel fedett házakig, istállókig. 

Külön figyelmet érdemelnek a szőlőbeli kunyhók. A Három Város közül 

Nagykőrösön, Cegléden maradtak fenn épségben a 20. század végéig a legszebb 

példányai, bár fél évszázaddal korábban Kecskemét is hasonló objektumokkal 

büszkélkedhetett.  

Alaprajz szerint két változatuk ismeretes: egyik kétosztatú, a másik egy helyi-

ségből áll. A kétosztatú kunyhó oldalsó vagy hátulsó részén nyíló ajtón át lehetett 

az istállóba jutni. Ide kötötte be a gazda a lovát, miután kocsin kiértek a szőlőbe. 

A másik végén lehetett a kunyhóba jutni, ahol szerszámokat, kisebb-nagyobb ká-

dakat, hordókat, s a „sutót” is tartották. Itt volt a szalma „nyoszolya” is, ahol 

„delelhetett”, vagy éjszaka is alhatott a szőlősgazda, vagy a szőlőpásztor. A kuny-

hó bejárata előtt alakították ki a férős eresz alját. Ennek egy-egy oldalát alacsony 

fallal elhatárolták, hogy védje a fal tövébe rakott patkán ülőket, vagy az itt gyúj-

tott tüzet. Számos kunyhóban tűzhelyet is építettek: az ajtó melletti sarokban rak-

tak „katlant”, amelynek füstjét a sarokban felfalazott lyukon át vezették a padlás-

térig, ahonnan rendszerint már téglakéményből jutott a szabadba. 

A 19. század végén épített gunyhók vályogfalúak. Rendszerint „nyeregtetőt” 

állítottak a falakra szarufából, de a régebbi építésű kunyhók ollóágas-szelemenes 

tetőszerkezetűek voltak, és sátortetőre készültek. Ezeket náddal fedték, míg a 

nyeregtetőseket általában „hótfarkú” – „szegedi” – cseréppel.250 

A mezővárosi építészet karakterét tehát – a társadalmi rétegzettségnek megfe-

lelően – a vagyonos, tekintélyes nemesi, parasztpolgári, cíviscsaládok építő tevé-

kenysége határozta meg (mindez Kecskeméten és Nagykőrösön nyilatkozik meg 

 
248  PML CgV Tan. SZK 1763/64 (szept. 17., szept. 26.) 
249  Novák 1982b: 155, 1999. 
250  S.gy. (Nagykőrös); Novák 1989. 
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legmarkánsabban). Természetesen a különböző építészeti stílusokat követő építő 

tevékenység nem szakadhatott el egészében a helyileg hagyományozódó, régi 

formától – az jobbára külső, esztétikai megjelenésében s korszerűbb építőanyag-

ok felhasználásában nyilatkozott meg: a vakolás díszítő módja, vályog, tégla, cse-

rép felhasználása, nagyméretű ablakok, tágas szobák, esetenként fürdőszobák, 

bonyolult technikával készített tetőszerkezet stb. A Három Város hagyományos 

népi építkezése jellegzetes: nem az alaprajzi tagolódás, nem az építészet techniká-

ja jelenti a különbözőséget a környék más helységeinek építkezési módjától, ha-

nem az épületek esztétikai megjelenítése, amelyet alapvetően meghatározott a va-

gyonos társadalmi réteg „stílust” követő ízlésvilága. 

A 19. század végén, a század első felében épített házak megjelenésében meg-

határozó a tetőforma: rendszerint nyeregtetőt ácsoltattak, amelyre nád került, s a 

padlástér homlokzatát, „vértelkét” deszkából, vagy sárral betapasztott sövényből 

alakították ki. A padlásajtó is itt van – az ágasfa miatt –, de rendszerint nem a ház 

szimmetrikus tengelyében. A gazdaházak többsége – amelyet cseréppel fedtek – 

fél sátortető, vagy lekontyolt nyeregtetőzetű. Szinte kivétel nélkül dóroszlop, vagy 

kosáríves tornác, folyosó adja meg a klasszicista stílusú épületek különleges han-

gulatát. A stílusosan épített lakóházak rendszerint rangos kapuzattal is rendelkez-

nek.251 Kecskeméten és Cegléden jobbára a tető magasságáig érő tégla kapuzatot 

építettek, hatalmas kétszárnyú kapuval. A „nagykapuk” mellett kiskapun lehetett 

gyalogosan bejárni a portára. A nagykőrösi kerítés és kapuzat szintén zárt, de más 

jellegű. Rendszerint három hatalmas tégla vagy kőoszlop tartja a kétlevelű nagy- 

és kiskaput, amely – a másik két városhoz hasonlóan – gazdag díszítésű. A sze-

gényebb lakóházak portáin azonban a faoszlopra állított kapuk szintén gazdag 

ornamentikával rendelkeznek (legjellegzetesebbek az ún. „András-kereszttel” dí-

szített kapuk, s más gazdag variációjú „bélletes”, „rakott” díszítésű ajtók, nagyka-

puk). 

 
 

GAZDÁLKODÁS 

 

A Három Város hagyományos paraszti gazdálkodásában más-más tényező 

volt meghatározó jellegű az elmúlt évszázadokban. A 16–17. század idején virág-

zott a külterjes, rideg állattartás, amely legtovább a kecskeméti pusztaságon tar-

totta magát, egészen a 20. század elejéig. Mind jelentősebbé vált a szántóföldi 

gazdálkodás. A gabonatermesztéssel együtt a szőlő- és gyümölcskultúra indult ki-

teljesedésnek a 17. században. Ez a 18. században virágzott fel, s a 19. század 

második felében már a specializált üzem jellegét öltötte. A szántóföldi kertgaz-

 
251  Vö. Novák 1982b: 29–30. kép, 1989. 
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dálkodás a 19. század végétől hódított mind nagyobb teret. Ehhez óriási ösztön-

ző erőt adott a szántóföldi gazdálkodás kiteljesedése a legelő felosztása után. 

 

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 

 
A mezőváros, a Három Város gazdasági ereje az állattenyésztésben rejlett.  

A tágas belső legelő tekintélyes számú jószágállományt tudott eltartani ugyan, de 

a 16–17. században, elsősorban Kecskemét és Nagykőrös pusztáin szinte korlát-

lan méreteket öltött a külterjes, rideg állattartás. A hízott sőre marhát, jó lovat, 

morva, német területeken is értékesítették. A 18. század elején megváltozott a 

helyzet. A két város elveszítette a puszták többségét (a század első felében elke-

rültek a jászkun puszták), de Kecskemét továbbra is birtokolhatott e században, 

sőt még a 19. században is pusztákat, ahol kedvező feltételei továbbra is megvol-

tak az állattartásnak. Nagykőrös a megszerzett, illetve maga számára biztosított 

pusztáinak jelentősebb részét kiosztotta lakosai között mezei kerteknek. Így csu-

pán kisebb terület állt rendelkezésre Pótharaszton a legeltetésre. Részben így volt 

Kecskeméten is. Szentkirály, Borbásszállás, Péteri, Alpár, Vacs s más pusztákon osz-

tott a tanács „élő földeket”, mezei kerteket, de Monostor, Bugac, Szentlőrinc pusztá-

kon, vagy Ágasegyházán, Bugacon, Monostoron, Köncsögön, Matkón legeltetéssel lehe-

tett legjobban hasznosítani a gyengefüvű homokhátakat, laposabb dúsfüvű réte-

ket. Ezerszámra legeltették itt a hízó, sőre marhát. Például Kecskemét Szegegyházi 

földjén Szemes István és Csocsárdi György „Oláh” pásztorok 142 ökörből álló 

„Hízott sőrét” legeltetett 1595-ben.252 Amikor 1768-ban feleltek a kecskemétiek 

az úrbéri kérdőpontokra, kijelentették:  
 

„kárunkra Marha Legelő földeinknek haszontalan homokosoknak mondhattyuk, Vá-
rosi számához képest határunkbeli földünk igen kevés vagyon azért szomszéd és távul 
lévő Pusztákat nyomos, és igen nagy árendákban Kintelenitetünk tartani…”253  
 

A kőrösiek is hasonlóan nyilatkoztak ekkor:  
 
„lakossaink számához képest Kicsin, és kintelenek vagyunk Marháinkk‟, majd fele ré-
szének, ugy magunk használására is más Pusztakat Árendálni”.254  
 

A ceglédiek csupán saját, kiterjedt  határukra alapozhatták jószágtartásukat, amely 

azonban elegendő teret biztosított a legeltető állattenyésztés számára. Ez derül ki 

1768-as úrbéri tudósításukból:  

 
252  EA 4333. 
253  Novák 1979b: 536–537; vö. Novák 2006: 295. 
254  Novák 2006: 355. 
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„határunk beli tágasságát nem tagadhattyuk, mert igás marháink, Hámos Lovaink, fe-
jős Teheneink és Juh nyajainkon kívűl heverő Gulyabeli Marhankis és Meneses Lova-
ink azon járnak és legelődnek”.255  
 

Később – a csemői per kapcsán – hangoztatták a legelő szűkösségét, melynek 

okát az úrbéri viszonyokban kereshetjük (t.i. csak az úrbéri jobbágy telkek ará-

nyában használhatták a közös legelőt). A legelőterület azonban igen tágasnak bi-

zonyult. A 19. század első felében a délnyugati homokos legelőn telepítették az új 

szőlőskertet, az Ugyerokat, az Újhegyet a Gerjeháton, majd sor került a legelőföld 

bérbeadására is. Például 1855. augusztus 12-én hirdette a nagykőrösi tanács, hogy 

„A‟ Czegléd Városi Közlegelőből 2500 hold föld f. hó 21én 4 évre apróbb szaka-

szokban haszonbérbe fog adatni.” Nem sokkal később, augusztus 26-án ismét 

hirdették, „Czegléd Város Elöljárósága tudatja a‟ lakosokkal, hogy a‟ Nyársapáti 

puszta szomszédságában mint egy 1100 hold földet kiván 20–50–100 vagy 200 

holdanként 4 évre haszonbérbe kiadni.”256 

A Három Városban található jószágállomány nagyságát egészen pontosan 

nem lehet megállapítani a korábbi évszázadokban. A hivatalos összeírások általá-

ban lényegesen eltérnek a valóságos állapottól, sokkal kevesebb állat került össze-

írásra, annak ellenére, hogy szigorúan ellenőrizték a gazdákat s a legelő jószágál-

lományt. A 17. században a marhaszám vagy vadszám nagysága jelzi a jószágtartás 

nagyságrendjét. Nagykőrösön a 17. században legnagyobb jószágvagyon birtoká-

ban volt többek között az Ádám, Dús, Erdős, Fruttus, Godány, Szívós, Oláh, 

Tollas famíliák.257 A legtöbb marhaszámot (653) Ádám Márton esetében mutatták 

ki 1640-ben. Ő lehetett a legvagyonosabb gazda. Ha a marhaszám fogalma alatt 

nemcsak a jószág darabszámot, hanem a viszonyított számérték alapján a szá-

mosállatot vették tekintetbe (például egy hízómarha megfelelő volt két darab nö-

vendékkel), akkor a marhaszámánál sokkal több állata is lehetett egy-egy cívis-

gazdának. Hasonló volt a helyzet Kecskeméten is. Itt 50 vadszám feletti nagyság-

rendű jószágállománnyal rendelkezett például 1662-ben a vagyonosok 12,4%-a, 

1670-ben 3,7%-a, 1728-ban pedig 2,3%-a.258 Érdekességként megemlíthető, hogy 

1685-ben 1200 db ökör vontatta azokat a szénásszekereket, amelyeket a török 

Budára rendelt fel. Ebben az esztendőben költöztették a kecskemétiek az egri tö-

rököket Nagyváradra, s 150 ökrük veszett oda, amikor pedig Nagyváradról vitték 

őket tovább Titelbe, 120 marhát könyvelhettek el kárnak.259  

 
255  Novák 2006: 152. 
256  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857; Cegléden is ugyanekkor hirdette a városi tanács a közle-

gelő bérbeadását. PML CgV Hirdetések Jkv. 1954/58. 1855. aug. 12. 11. sz. 
257  Novák 1978a: 43. 
258  B. Mikes 1979: 13, 22. 
259  Szakály 1969. 
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A történeti adatok általában azt bizonyítják, hogy nagyarányú jószágtartás volt 

a 16–17. században. Konkrét adatokkal azonban alig rendelkezünk. Az említett 

marhaszám vagy vadszám nyújt tájékoztatást a cívisgazdák jószágvagyonával 

kapcsolatban. Érdekes módon a Buda felszabadítása után vidékünket sújtó hábo-

rús állapotok, vészkorszak idején Nagykőrösről tudunk részletes adatokat felmu-

tatni. Mint utaltunk is rá, a háborús viszonyok között jelentős népesség beván-

dorlás történt Nagykőrösre a közeli-távoli, tiszántúli területekről. Az 1689-es 

adóösszeírás fontos dokumentum nemcsak a népesedési viszonyokra, hanem a 

társadalom gazdasági állapotára vonatkozóan is. Az állattenyésztés szerkezetét is 

jól dokumentálja. Nagykőrös belterületét ekkor négy járásra (I–IV), azon belül 

két-két (1-8) tizedre osztották:260 

 
 I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2   

ÖsszesAdózó 107 106 108 117 88 92 86 117 827 2196 
Marhaszám 20 10 – 4 21 16 12 –  83 
Hízómarha (sőre) 1 – – 1 – – – –  2 
Ökör 76 124 104 108 124 121 123 148  1028 
Tinó 1 1 3,5 8 – 2 – 2  17,5 
Tehén 17 46 39 38,5 56 54 55 52  357,5 
Üsző – 1 – 3 – – – –  4 
4dfű 1 – – – – 1 1 –  3 
3dfű – 3 – – 9 14 2 13  41 
Tavalyi borjú 4 25,5 11 15 31 27 18 25  156,5 
Ló 19 12 15 23 8 6 39 38  170 
Csikó 1 – 1 – – 1 1 1  5 
Szamár – – – – – 1 – –  1 
Juh – 9 – 11 100 105 543 355  1123 
Disznó 25,5 28 20 13 39 17 18 25  185,5 
Süldő – 7 24 48 26 21 41 53  220 
Kecske – – – 9 – – – –  9 
Méhraj 21 39 48 45 71 5 18 2  173 

 

A gazdasági állapotokra a háborús helyzet nyomta rá bélyegét. A létbizonyta-

lanság nem kedvezett a jószágtartásnak sem. Az állatállomány összetételét tekint-

ve az ökör tekinthető jelentősnek, annak felét alkotta a tehén. A hízómarha tartá-

sa jelentéktelenné vált ebben az időszakban, jóllehet a puszták bérleménye annak 

biztosított évszázadon keresztül lehetőséget. A lóállomány is viszonylag kevésnek 

mondható, akárcsak a maglósertések, süldők aránya. A juhállomány viszonylag 

magasnak tekinthető, de az is kisebb volt a korábbi évtizedekhez viszonyítva, 

amikor a pusztai legeltetés biztosította a lakosság számára is a nagyarányú legelte-

tés lehetőségét. 

A cívisgazdák jószágvagyonáról az 1689-es adóösszeírás nyújt részletesebb tá-

jékoztatást. Megállapíható, hogy viszonylag kevesen tartottak juhot, viszont ökör, 

tehén, disznó a legtöbb gazdaságban megtalálható. Legnagyobb összegű adót – 

 
260  PML NkV SZK 1689/91. 
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166 forint 50 dénár – az armalista Szívós Mihály fizetett, aki nyolcadmagával élt. 

29 marhát tartott – ez a számosállat szám a heverő jószágot jelenti –, 12 ökör, 6 

ló, 7 maglósertés, 8 süldő, valamint 87 juh volt a gazdaságában. Nemes Siros Mi-

hály – 133 forint 33 dénár adót fizetett –, szintén tekintélyes vagyon birtokában 

volt: 12 ökör, 5 tehén, 3 harmadfű, 7 ló, 2 disznó, 15 süldő mellett 188 juhot tar-

tott. Ő rendelkezett a legnagyobb juhfalkával. A szintén tekintélyes, kisnemes Be-

retvás János – 113 ft 25 den. adót fizetett – 10 ökör, 5 tehén, 3 borjú, 4 ló, 3 

disznó, 2 süldő mellett 150 juh képezte a jószágvagyonát. A 86 forint 72 dénár 

adót fizető Szemere Pál ötödmagával élt, s 7 marhaszámú jószágot, 6 ökröt, 6 te-

henet, 2 negyedfű tehenet, 2 tavalyi borjút, 1 disznót, 2 méhrajt, valamint 62 ju-

hot birtokolt. Baranyász Miklós 46 forintot adózott, negyedmagával élt, s 4 ökör, 

4 heverő ökör, 40 méhraj, 40 juh és 25 bárány képezte vagyonát.261  

Nagykőrös városa – akárcsak Cegléd és Kecskemét – gazdaságot tartott fenn. 

A város ló- és tehénállománya jelentéktelennek mondható, ami főleg az igázás 

tekintetében volt számottevő, s részben a törököknek szolgált ajándékul. A török 

tisztségviselőknek (vezér, agák, csauszok, tolmácsok stb.) rendre szolgáltatni kel-

lett pásztorma teheneket, fias teheneket.262 A szükségleteket a lakosoktól vásárolt 

jószággal fedezték. Például az 1636. évi vásárlás: 
 
„Az Kik Tehenet attanak Budara Wezer Urunk Szamara per es ithon az  
mÿre bőcsűltetők 

 
Madaraz Gazspar Tehene f 6dn 
Balasko Orban Tehene f 6 dn 
Tollas Pall Tehene f 8 dn 
Szarka Janos Tehene f 4 dn 50 
Bene Mihall Tehene f 6 dn 
Czorcza’ Mateh Tehene f 7 dn 50 
Dus Mihall Tehene f 6 dn 50 
Erdős Mihall Tehene f 8 dn 
Szabo Istvan Tehene f 7 dn 50 
Katona Benedek Tehene f 8 dn 
Joó Mattias Tehene f 6 dn 
Adam Gergell f 8 dn 
Pete Janos f 2 dn 25 

 
Ezeket az Nazul Bek bokrat [párját – N.L.F.] 12 forintba wette ell tett az arra f 78 

dn. Weztettünk Warossul rayta f 6 dn 20.” 

 

– jegyezték fel a számadáskönyben.263 

 
261  PML NkV SZK 1689/90. 
262  Novák 2012, 2013. 
263  PML NkV SZK 1616/27. 127.  
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A város gazdaságában azonban kiemelkedő jelentőségű maradt a juhállomány. 

A város állattartása elsődlegesen a juhászatra alapozódott. Azt gyarapította a 

dézsmabárányok szedése is. A juhászat részben vágóállatot biztosított, amelyet a 

város kénytelen volt a törököknek beszolgáltatni, ugyanakkor a tejtermelést is.  

A fejős juhászatra nagy szükség volt, mivel nemcsak a töröknek kellett tucat-

számra beszolgáltatni, ajándékozni, hanem a városi alkalmazottak bérezésében is 

szerepet játszott a sajt és a gomolya.  

A város pontos nyilvántartást vezetett a juhállományról, amely nemcsak az a 

nagyságrendjét mutatja, de – közvetett módon – utal arra is, hogy a lakosság mi-

lyen arányú juhászatot folytathatott. Erre vonatkozóan a dézsmabárányok alapján 

lehet becsléssel élni. Példaként az 1636. esztendőt emeljük ki:264  
 
„Barani Dézmat az kik menit adtak 1636 Eztendőben 
 

Kuczar Janos Baranibol  13 
Adam Istvan Baranibol 11 
Konia Pall Baranibol 7 
Kÿs Lőrincz Baranibol 15 
Kakas Gergely 6 
Buz Mattias Baranibol 21/1 
Bontah Istvan 6/1 
Czorczan Mateh 18 
Baranibol 5 
Pap Győrgÿ Baranibol 20/1 
PatÿMatias 4.” 

 

A dézsma mértéke nem ismeretes, azonban ha a későbbi időkben szokásos ti-

zedet vesszük számításba, akkor a legtöbb bárányt beszolgáltató cívisgazda két-

száz körüli juhállománnyal rendelkezhetett. A 11 gazda 128 dézsmabárányt adott, 

amely 1300 darabos juhállománynak felelhetett meg. A város tulajdonát képező 

juhfalka nagysága meghaladta a gazdákét. Például 1668-ban Szent Dömötör nap-

kor – amikor téli tartásra hajották a jószágot – 1169 juhot tereltek a juhász elé.265 

1672-ben „Szent Győrgy napi meg szamlálaskor Őreg Juh talaltatott 1244. 

Csőpögtetős marat ittho‟ 73 Barányis találtatott nro 619” – tudósít a számadás-

könyv.266 A feljegyzés szerint 1678-ban „Várasunk Juhait meg szamlalvan Nyí-

reskor attunk Juhász Dongo István eleiben a Fejőssel edgyutt Öreg Juhot 1436 

Baránt 464 Dezmát 424”. A juhállomány 2324 darabból állt ebben az esztendő-

ben, a juhnyírás idején, június elején. A mezőgazdasági esztendő végén, „Sz De-

 
264  PML NkV SZK 1636/37. 226–227.  
265  PML NkV SZK 1668/69. 191.  
266  PML NkV SZK 1772/73. 163. 
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meter Napban meg szamlaltatván attunk a Meddő Pásztor eleiben In Summa 

1936”. 267 1679-ben a város juhállománya:  
 

„Varasunk Juhait megh számlalván Sz. György nap után attunk az Meddő Ihász 
Millei Szőcz Istók eleiben attunk Fejőssel edgyűtt Őregh Juhokat 1314 Váras Baranyit 
482 Dezma Barant 282 Item 51”. „Sz Dőmőtőr napkor megh szamlalván attunk az 
Naj Ihasz eleiben mindenestül Summa 1600 Anno 1680 6. Apr. Csőpőgtetőre jűt ha-
za 34 Juh”.268  
 

A törökök utáni zavaros, háborús időszakban csökkent a város juhállománya is, 

amit igazol az 1693. évi nyilvántartás: „1693. máj. 22. Nyíreskor öreg juh 658 

barany 282.”269  

A 18. században is kiemelkedő súllyal rendelkezett a gazdálkodásban az állat-

tartás. Nagykőrösön, a belső legelőn tartott állatok között az armalista nemes Je-

nei István tartott legtöbb jószágot (például 1730-ban 154 marhaszámot birto-

kolt), a Beretvás és Farkas családok is száz fölötti jószágállománnyal rendelkez-

tek. Természetesen, ezen kívül a saját maguk által bérelt legelőkön is tartottak 

barmot, amelynek nagysága nem ismeretes. Például Nemes Kalotsa István Pótha-

raszton 150 hold legelőt bérelt. Détári János testamentumot íratott 1758-ban, s 

többek között 83 szarvasmarhájáról és 74 lováról hagyatékozott. Rosda Kováts 

István pedig 1788-ban jelentette ki, hogy „Vagyon szarvas Marhám […] értvén 

mind azáltal a‟ bélyegesseket No 116”, juha összesen 1400 darab, 22 jármos ökre 

(ebből kettő helyben, kettő pedig Fülöpszálláson, idegennél volt „járatni”), 40 

ménesen 40 lovat tartott, s 5 darab lova pedig igázásra szolgált.270 

Nagykőrösön 1730-ban összesen 351 gazdának 3459,5 marhaszám nagyság-

rendű jószágállománya legelt összesen 13 falkában. 1756-ban ugyan 13 falkában 

3462 gulyabeli marha legelt, amely 763 gazda tulajdonát képezte, ebből öreg jó-

szág 2360 darab volt, a többi növendék állat.271 

Kecskemét a 18. században is hatalmas kiterjedésű pusztaság birtokában volt, 

ahol a jószágtartás számára teremtődtek kiváló feltételek. Az 1774. évi adóössze-

írás erre vonatkozóan nyújt értékes adatokat.272  
 

 I II III IV V VI VII VIII ÖSSZES 

TELEK és GAZDA 315 329 331 376 302 258 275 301  
Ott lakó:         2493 
Gazda személy 692 763 762 902 745 615 678 748 5905 

 
267  PML NkV SZK 1678/79. 79.  
268  PML NkV SZK 1689/90. 256–264.  
269  PML NkV SZK 1693/94. 117.  
270  PML NkV Tan. Vegyes közigazg. ir. 1755–1758. Litt. 623.; BKML KkV Tan. ir. Végr. Nro 

4/1758, 17/1788. 
271  Novák 1978a: 113–114. 
272  BKML KkV Adóösszeírások 1774. 
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Zsellér 233 298 340 343 279 222 266 267 2248 
Jármos ökör 558 559 769 796 818 560 591 585 5246 
Marha 996 909 1426 1425 2310 1060 1049 1296 10471 
Kocsis ló 338 377 429 432 396 276 324 373 2945 
Méneses ló 253 270 324 205 317 189 80 268 1906 
Juh 2959 3920 5521 7311 5770 3922 5641 6818 41862 
Sertés 117 151 43 297 252 48 125 142 1175 

 

Az állattenyésztésben a külterjes szarvasmarhatartás nagy jelentőségű, mellette 

az igázásra alkalmazott ökör aránya magas, de a lóállomány is számottevő. Kima-

gasló azonban a juhállomány, mint amely ágazatnak leginkább megfelelt a pusz-

tai, külterjes tartás. 

Egyes cívis gazdák kezén hatalmas jószágállomány volt. Az 1774. évi adatok 

szerint a legvagyonosabbak: 

 
GAZDA ADÓ JÁRMOS MARHA IGÁS és  MÉNESES JUH SERTÉS 
   ÖKÖR LÓ   

 ft kr      
Szeles György 56 33 8 9 168 1667 – 
Nagy János 54 6 16 68 91 510 – 
Dömötör Gábor 45 5 16 57 16 255 15 
Tóth István 43 23 12 2 10 1111 – 
Nagy Ferenc 40 33 12 130 15 171 18 
Fekete István 40 20 16 90 94 330 40 
Cséplő Gergely 39 55 12 160 49 292 12 
Kiss József 38 39 12 49 27 433 15 
Szekeres András 37 16 16 80 21 497 10 
Farkas Gergely 37 10 12 118 25 219 14 
Kis János 37 3 8 3 12 1279 – 
N. Ferenczi        
Gergely 36 30 16 126 28 381 32 
Balog Pál 36 13 12 155 4 167 6 
Kis Mihály 36 9 6 2 75 511 – 
Ör. Deák Mihály 35 12 – – 3 666 – 
Csorba István 35 10 12 85 28 200 9 
Kis Pál 34 28 8 6 68 458 – 
Herczeg János 34 1 14 18 4 – – 
Varga János 33 44 8 48 61 193 8 
Fekete Mihály 32 15 14 93 52 240 30 
Dékány Mihály 30 34 12 86 33 202 5 
Bedli István 28 25 12 42 6 172 6 
Sz. Királyi        
Tóth Mihály 27 34 8 48 51 192 12 
Fazekas István 26 53 10 63 8 234 6 
Szántó Pál 26 27 12 66 9 174 4 
Sz. Tóth Gergely 26 11 16 73 23 236 16 
Bugár Péter 24 46 – 71 3 522 – 
Szegedi Ferenc 24 32 12 62 11 171 16 
Hevesi Gergely 24 21 – 19 17 400 6 
Deák Mihály 24 7 – 1 4 500 – 
Gyurasz Ferenc 24 7 12 80 9 242 – 
Dallos Ádám 24 2 10 44 3 138 – 
Szelej István 23 59 10 60 8 214 12 
Homoki        
Tóth Márton 23 40 6 38 5 89 – 
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Dékán András 23 34 6 66 21 138 4 
Bódog János 23 31 10 86 10 113 6 
Paréj István 23 26 8 21 5 229 – 

Vas Mihály 23 24 10 64 19 200 – 
Tóth József 23 23 10 12 6 188 – 
Sz. Királyi János 23 7 16 – 4 200 12 
Antal István 22 19 8 58 9 200 – 
Rusa János 21 36 10 111 9 167 1 
Szappanos János 21 12 – 6 3 198 – 
Bán Gergely 20 57 8 45 7 114 – 
Bánó János 20 50 8 33 5 260 11 
Deák János 20 47 6 6 4 571 – 

Kiss György 20 45 8 30 9 180 – 
Bozó Pál  20 32 6 7 2 157 
Magyar István 20 24 8 24 5 112 7 
Bánó Gergely  20 20 8 80 9 146 
Mocza János 20 20 12 55 7 132 20 
Cseh János 20 17 6 25 4 70 2 
Szél Márton 19 24 8 5 3 428 – 
Kun Mihály 19 20 8 39 8 143 10 
Hajagos József 17 56 10 18 24 175 7 
Dömötör Sándor 16 55 8 9 5 140 8 
Szabó József 14 34 – – 14 212 – 
Czeglédi        
Szabó Mihály 14 6 6 60 9 249 – 
Inoka Tímár 14 6 6 20 5 46 7 
Kovács József 11 8 6 3 4 112 1 

 

A kecskeméti gazdaságokban jelentős a marha-, de különösen nagy a juhállo-

mány. Mindezt a pusztai állattartartásnak köszönhető. 

A jószág őrzését, gondozását a pásztorok végezték. Rendszerint a város maga 

is fogadott fel gulyást, csikóst, valamint juhászt a közösség jószágai mellé, úgy-

szintén a gazdák is, akik „gazdaságokba”, legeltető társulatokba tömörültek. 

Rendszerint az év utolsó napjaiban, vagy az esztendő elején szegődtették őket: a 

számadó gulyást, ménes pásztort vagy csikóst, a fejős juhászt, kospásztort, vagy a csürhést, 

illetve kanászt. A jószágot ménesbe, gulyába, csordába, falkába, csürhébe verve 

legeltették a gazdák pásztoraikkal a közlegelőkön.  

A jószágot tavasztól őszig naponta csordára hajtották a városközeli nyomá-

son, vagy egész legeltetési idényben „kint hált” a marha a távolabbi, pusztai lege-

lőn. 

A 17. századból Nagykőrösről és Kecskemétről ismerünk adatokat a legelte-

tésre vonatkozóan. Nemcsak a város tartott pásztorokat, de az egyes gazdák is 

fogadtak fel gulyást, juhászt, vagy disznópásztort. Kecskeméten 1662. szeptem-

ber 1-jén hiteltette meg a magisztrátus az egyik pásztort:  
 
„Én Gyolcs Jancsi, megesküdtetvén, vallom igaz hitem után, Mikor Kelemen Máténé 
férjhöz ment Nagy Balázs Jánoshoz, én voltam gulyása; akkor adtak előmben Szent 
György napkor számos marhát numero 157, az asszony s az árva és Bakos Kata ré-
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szére valót apróstól cseprőstől. Nagy Balázs János hajtott volt hozzájok 20 Mar-
hát”.273  
 

Nagykőrösről 1668-ból említünk adatokat. A tanácsnak jelentős bevétele szárma-

zott az „Erdő mező Birságbul”, többek között akik tilosban legeltettek, pénzbün-

tetést kellett fizetniük, amit elkönyveltek:  
 
„Gáll Mihallyné Disznaitúl dn 40. Lovaktul attak dn 50. Farkas Mihaly Tehenitól 
dn 40. Végh István Eőkreitűl dn 90. Cziriák Pál Ihászátul flr. 1. Fruttus Marton 
szolgai Eőkreik‟ dn 70. Berkes Ihászsza flr. 1. […] Beretvás András Ihaszatűl flr. 5. 
dn. 20. Júl.16. […] Jó Mathe Ura’ adott a’ Ménestűl hogy a’ Feketén voltak flr. 
3.”274  
 

Az 1678. évi számadás kimutatása szerint, következő bevétel származott:  
 
„Kis Uczaj Csordatul fn 4 dn 87. Diszno birsagh Szivos Janostúl jűtt f 1 dn 2. 
Buborine Juhasza f 1 dn 30. Csuti Janos Juhasza 1 Tal. Csete Gergely Juhasza 1 Tal. 
Vas Mihaly Juhasza 1 Tal. Pirsi Janos Juhasza 1 Tal. Bubori Balase 1 Tal. Adam 
György [juhásza] f 2. Öreg Biroje [juhásza] 1 Tal. Beretvas Istvan Ui Göbölytűl 1 
Tal”.275 
 

A 18. században Nagykőrösön is számos csorda, gulya, falka legelt a határon. 

Ismeretes, hogy az 1708. évi rác támadáskor az ellenség elhajtotta a határban ta-

lálható ökröket, teheneket, lovakat, juhokat, csupán Borotvás István és Veres 

Kovács István gulyabeli marhája maradt meg, mert azokat a távolabbi Újszász 

pusztán (Szolnok környékén) legeltették.276 

A 18. századi adóösszeírások – elsődlegesen is Kecskemét esetében – jelentős 

marha-, részben ló-, s egyre gyarapodó juhállományt regisztrálnak. A 19. század 

elejére már a városi hatóságok is a baromtartás szükségessét hangsúlyozzák, el-

lentétben a nagy méreteket öltő juh tartásával. A magisztrátus a juhászattal kap-

csolatban a következő rendelését hozta 1821-ben:  
 

„Tapasztalván, hogy a‟ juh nyájaknak a‟ tanyák közé való bé jövetelek, a‟ kurta falál-
kaknak meg szaporodások, a‟ juhászoknak nagy számmal való juh tartások, úgy a‟ 
meddő juhoknak a‟ fejős juhokkal való legeltetések miatt a‟ tanyák között a‟ legelő idő 
előtt annyi el fogy, hogy az iga vonó jószág a‟ teherviselő lakosoknak szembetűnő ká-
rokkal, csak hamar takarmányra és jászolra szorul, nehogy a‟ fentebb elől számlált 
vissza élések végett, mellyeknek meg gátlásokra nézve az eddig tett rendszabások is 
kívánt foganat nélkül maradtak, a‟ lakosoknak károsodásaik mind inkább növekedje-

 
273  Iványosi-Szabó 1996. I.: 89. 
274  PML NkV SZK 1668/69. 175.  
275  PML NkV SZK 1678/79. 238.  
276  Szabó–Szilágyi 1856: 91. 
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nek, újabban a‟ követendő határozások tétettek. 1. Jővendőre nézve semmi nemű kur-
ta falkák meg nem fognak szenvedtetni, a‟ tanyák között egyedül a‟ fejős juhoknak le-
geltetések engedtetik meg. A juh nyájnak pedig a‟ tanyák közé nem elébb, csak Szent 
Márton nap után jöhetnek be. Valamint pedig minden lakosnak tilalmaztatik, hogy 
fejős juhaik között nem legeltetheti, úgy különössen a juhászoknak meg hagyatik, 
hogy meddő juhaikat a‟ fejős juhok között lappangtatni szabad nem lészen. Ha hogy 
valaki a‟ juhászok közül rendelésnek ellenére juhait a‟ tanyák között legeltetni bátor-
kodik, 12 pálczákkal fog fenyíttetni […] 2. A‟ nyáj juhászoknak bojtárjaikkal együtt 
150 darab juhnál, a‟ fejős juhászoknak pedig hasonló bojtárjaikkal együtt 70 darab 
juhnál többet tartani és több juh teleltetést szegődni szabad nem leszen. Hogy pedig 
valaki a‟ juhászok közül ezen rendelésnek ellenére több juh teleltetést és nyaraltatást 
szegődve, ‟s ennél fogva ezen város határaiban több juhot tartani bátorkodna, annak 
a‟ kiszabott számon felül találandó juhai a‟ város aklában bé fognak hajtatni, és köz 
kótya vetye mellett el fognak adattatni. Meg történvén a‟ bé hajtot juhoknak el adá-
sok, az azoknak árukból a‟ juhoknak tartására fordítandó költségek kivonattatnak, és 
az engedetlen juhásznak csak az attul fenn maradandó pénz fog ki adattatni…”277 

 

Kecskemét magisztrátusa 1821. április 9-én hozott határozatában részletesen 

foglalkozik a baromtartás a kérdésével:  
 

„Tapasztaltatván, hogy a‟ gazdálkodásnak egyik fő ága a‟ baromtartás naponként 
mind inkább hanyatlani kezdene, ‟s ‟e miatt számos lakosok a‟ közterhek viselésére, 
elegendő jószágok tartására tehetetlenné vannak, ezen tárgyat annak okáért a‟ tanács 
köztanácskozás alá vette, és baromtartásnak jobb lábra állítása, virágoztatása, és bá-
torságba való helyeztetése, ‟s ezek által a‟ közönség legelőinek a‟ helyes és teherhor-
dozó lakosok által éreztethető használása tekintetéből következő határozásokat tett 
[…] Pusztaszeren ugyan a”pusztagazdaságnak már kiadatott, Bugaczon pedig a 
csősznek kiadandó környülállásos és szoros instructionak pontosan leendő megtartá-
sára nem csak a‟ gazdának és csősznek szoros kötelességek fog lenni ennekutánna is, 
hanem a‟ pásztorok is azon instructióból ő rájuk tartozó czikekellyeknek és más fenn-
álló rendeléseknek nem tudásával magokat ne menthessék, a közelebb jövő tanácsi 
gyűlésben mind az említett pusztagazda és csősz, és mind minden számadó gulyások 
és csikósok a tanács eleibe állítattni s azokhoz lelendőszoros magok alkalmaztatására 
mefintetni rendeltettek […] felvigyázás és a rendelésnek megtartása annál inkább fo-
ganatban tartathasson, még a‟ marha nyaral, minden holnapban egy több tagokból ál-
ló kimenés napja előtt kinevezendő deputátio egynéhány electusokkal és gazdákkal 
együtt a‟ barmokat és méneseket meg fogja véletlenül visgálni, és ha szükségesnek 
látandja fel is számoltatni, egyszersmind a‟ pusztagazda, csősz és pásztorok iránt is 
gondos szemekkel fog lenni […] Esztendőnként a‟ környül állásokhoz képest május 
végén vagy június elején mind a‟ barmokat mind a méneseket gazdák és pásztorok 
marháival együtt számon veszi, és mivel a‟ járásoktól eddig fizetni szokott árendának 
meg fizetését az illető árendások több esztendők alatt sem tellyesítették […] azon 
árendák e folyó esztendőre meg szűnnek, és a’ helyett száj pénzt fog fizettetni, 
mellynek mennyisége akkor fog minden esztendőben meg határoztatni, midőn a tisz-

 
277  Iványosi-Szabó 1991: 211–212. 
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telt deputatio a marhák és lovak számokról úgy nem külömben a‟ juhokról is az illető 
hivatal a‟ magok tudósításait bé adandják. Tellyességgel nem akarván a‟ nemes tanács, 
hogy a‟ midőn a baromtartás hanyatlásán segíteni kívánna, a‟ járásoktól eddig fizetett 
árendán is felül a‟ gazdaságot még nagyobb fizetéssel terhellye, sőtt az a czélzása, 
hogy a‟ marhák és más jószágokhoz képest a‟ mennyire lehet, az azoktól való fizetést 
könnyebbítse […] Nagy terhére lévén a‟ gazdaságnak az is, hogy a‟ pásztorok habár 
magoknak annyi jószágaik nem voltak is, kények szerint telelőre annyi jószágot osz-
latnak a‟ gazdaságokhoz, hogy a‟ gazdát, kivált a takarmánynak szűkiben a marhatar-
tástól is el kedvetlenítette. Ezen rendetlenségnek eltávoztatására szinte a‟ deputatiora 
fog bízódni annak idejében az is, hogy a‟ pásztor melyik gazdához hány darabot ad-
hasson telelőre, de csak azon marhákból, melyektől a szájpénzt megfizette […] Meg-
jegyzésnek méltónak találtatott, hogy minekutánna a lakosok közül jószágaikat neme-
síteni elkezdették, következésképpen egyik a‟ vagy másik jószág között a‟ miné-
műségre nagy különbség volna, a‟ kár esetében nem lészen elegendő, hogy a pásztor 
darabot darabbal helyre pótollyon, hanem a bíróság arra is vigyázattal lészen, hogy az 
elveszett jószság mikor és minemű állapotban sikkasztatott el, s ugyanazon iőben mit 
érhetett, a‟ szerint a‟ pásztorok legyenek azok gulyások, csikósok, juhászok, a‟ vagy 
kanászok, a‟ kárt a‟ becsü ár szerént kötelesek lésznek me gtéríteni. Hogy […] Egyik 
vagy másik kecskeméti gazda a‟ másik felett marháinak a‟ vagy lovainak őriztetésével, 
habár egyik baromnál a‟ vagy ménesnél számosabb jószá volna is, ne terheltessen, a‟ 
tanács azt rendelte, hogy közelebb jövő 1822. esztendőre a pásztorokat a’ nemes 
tanács fogja fogadni, és lészen a‟ fő gazda. E‟ folyó esztendőben pedig a‟ már titu-
lált öreg gazda urak által már megfogadott pásztoroknak alku mellett megállapított 
készpénzbeli, a‟ vagy kész pénzre reducalando béreik a‟ nemes tanács által a‟ végett 
meghatalmazott második bírói hivatal ‟s illető deputatatio által fognak kifizettetni. 
Következésképpen, hogy a‟ pásztorok bérei haladék nélkül kifizettethessenek, minden 
pásztornak bére a‟ gazdaságnak a‟ gulyákon és méneseken száj pénz alá a‟ legközelebb 
kimenő deputatio által össze íratandó számhoz képest vettetnek ki, és a‟ kivetett 
summát minden falkánál egy arra kinevezendő gazda a‟ kezéhez adandó lajstrom sze-
rint, ha úgy kívántatná, bírói assistentia mellett beszedni, in summa 2ik bíró úrnak ke-
zéhez szolgáltatni köteles lészen, ‟s e‟ képpen egyik barom a‟ vagy ménes a másiknál 
nagyobb teher alá nem jövén […] Confiscatio terhe alatt tilalmaztatik, hogy egyik ba-
romnál avagy ménesnél őrzető ne légyen […] Illy közjóra cczélzó intlézetek mellett 
alig lehet feltenni, hogy ki ki a lakosok közül a maga heverő jószágait a négy barom 
avagy ménes közül valamelyikre ki ne hajtsa, ha találkoznának még is olly, megátalko-
dott lakosok, kik jószágaikat az érdeklett helyekre ki nem hajtanák, azok azon kívül, 
hogy különös módok és terheltetésekkel is köteleztetnek, még confiscatio terhe alatt a 
kurtafalkák tartásától avagy formálásától is eltiltatnak. Hogy végre hogy a tanácsnak 
ezen közjóra czélzó intézeteiről a lakosok tudósítatthassanak, és a‟ gazdák a‟ heverő 
jószágaik a‟ négy barom a‟ vagy ménes között valamelyikre leendő kihajtására ‟s annál 
fogva barmok tenyésztésére ébresztessenek, mindezen czikkelyek tizedeneként, min-
den esztendőben Szent György nap előtt köz hírré tétetni, és ‟e képpen a‟ lakosoknak 
értésekre adatni rendeltettek.”  
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A kecskeméti tanács a marhatenyésztés jobbítása érdekében gazdasági bizott-

ságokra bízta a pásztorkodás felügyeletét. Az 1823. február 23-én született hatá-

rozatában így rendelkezett:  
 
„1. A‟ marha tenyésztésre kinevezett gazdasági deputationak kötelességében fog álla-
ni, hogy a‟ gazdasággal egyértőleg minél előbb alkalamatos pásztorokrul gondoskod-
janak, véllek alkudozzanak, ‟s annak utána, hogy azokkal az alku tökélletesen meg té-
tethessen, őket ezen tanács eleiben rendeljék, a‟ hol is azoknak meg fogadásuk 
tökéélletesen végbee megy. 2. Szabadságában lészen ugyan a‟ gazdaságnak ezen túl is 
a‟ czimboraságot tetszések szerint vagy újonnan fel állítani, vagy fenn tartani, ‟s ebben 
a‟ deputationak befolyása nem lesz, azon esetben, ha hogy a‟ lakosok közül valaki 
czimboraság nélkül maradván, jószágait a‟ baromra nem verhetné, a‟ deputationak fog 
kötelességében állani, hogy az ilyen lakost jószágával azon baromhoz, melly a‟ töbinél 
kevewsebb számú, rendelje. 3. Ahányszor csak megtörténhet, s‟ gazdaságbeli depu-
tatio a‟ kiállított barmokat és méneseket nem csak számbaveszi, és többször is fel 
olavassa, hanem a‟ mennyire a‟ város cassajanak és lovaiknak terheltetése nélkül meg-
eshet, azt gyakran meg is látogatja, ‟s maga mellé vévén mindenkor a‟ gazdaság körül 
is némellyeket, a‟ baromra és ménesre fel vigyáz. 4. Ha netán a‟ baromban és ménes-
ben, a‟ mit az Isten kegyelmessen távol tartson, valamelly betegség magát ki ütné, an-
nak melly móddal lehető orvoslása eránt a‟ gazdasággal egyet értve tanácskozni és 
hasznos módokat javallani fog. 5. A‟ gazdasági deputatio a‟ barom s ménes számát 
jegyzékben tarttya. Minden gazdának jószága mennyiségét különösen fel jegyzi, a‟ száj 
pénzt repartialja, a‟ kenyérsort elhatározza, a‟ kutaknak jó karban lehető tartásokrul és 
az azokhoz szükséges eszközök megszerzésekrül gondoskodik […] 6. A‟ száj pénznek 
be szedése, a‟ pásztorok bérének kifizetése, a‟ pásztorok marháinak a teleltetés idején 
a‟ czimboraság között leendő el osztása a‟ gazdaság tagjaival egyet értőleg a‟ deputatio 
kötelességei közé tartozik, valamint tovább az is, hogy a‟ pásztoroknak valamelly ré-
szét a‟ pusztának privatizálni, a‟ vagy a‟ barom közé idegen őrzetőket fogadni alkal-
matosságok ne lehessen. 7. A‟ gazdasági deputatira bízatik az is, hogy különössen fel-
vigyázzon, nehogy idegen jósszág a‟ legelőre be jusson, hogy a‟ juhokat is szorossan 
conscribalja, hogy senki a száj pénz fizetés terhe alól ki ne maradjon […] a deputatio 
a‟ barmoknak méneseknek ‟s juhoknak állapotjukról […] egyéb foglalatosságairul 
ezen tanácsot múlhatatlanul minden hónapban írásképpen tudosítsa.” 278 
 

Kecskeméten tehát négy baromfalka, vagy ménes szolgált arra, hogy a gazdák 

heverő jószágaikat azokba terelve legeltessék. A városi tanács a négy baromfalká-

val kívánta megakadályozni a korlátlan legelőhasználatot, felszámolni a túlzott le-

geltetést a tiltott kurtafalkákban.  

Nagykőrösön a belső legelőn, s a távoli Pótharaszt pusztán történt a legelte-

tés. A belső legelőn például 1756-ban a következő falkákat tartották: „bé járó 

Csorda Kecskeméti kapunál” (Kosdi István csordás 83 gazda 179 tehenét legel-

tette), „Kecskeméti kapura való falka (64 gazda 273 db marha), „Kecskeméti 

 
278  Iványosi-Szabó 1991: 208–210.  
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Csorda” (109 gazda 216 marha), „Vágó falka” (a város 21 db marhája, amelyet 

levágtak, s kimértek a mészárszékeken), „Szolnoki kapura való kinn háló gulya 

(Nagy István gulyás előtt volt 122 gazda 415 meddő, és növendék jószág), „Bok-

roson való bé járó Csorda” (76 gazda 155 db jószág), „Szolnoki kapun bé járó 

Csorda” (Kosdi Mihály pásztor előtt volt 122 gazdának 229 jószága), „Tormás 

közre való bé járó csorda” (61 gazda 154 db marhái), „Budai kapura valo csorda” 

(Balog Mihály pásztor őrizte 86 gazda 243 marháját).279 

A legeltető városi gazdaságok mellett a nagyobb kisnemes cívisek is vertek 

össze külön falkát (a nemeseknek joguk volt az erdő és legelő 1/7 részét külön 

használni Nagykőrösön). Például Kalotsa András Úr falka gulyájában 11 gazda 

359 marhája legelt, „Nemzetes Borotvás János Úr‟ Gulyabéli falkája” 10 gazda 

354 jószágból állott, „N Biró Úr” falkája 14 gazda 239 jószágból, „Vajkó Mihály 

kinnháló falkája” pedig 2 gazda 397 marhájából tevődött össze.280 

Úgy mint a másik két városban, Cegléden is körbe vette a várost a belső lege-

lő, ki-ki a közelebb fekvő legelőre hajtotta állatait. Például a ceglédi tanács 1789-

ben úgy határozott, hogy „Gulya beli Marhák őrzése végett a‟ Város három rész-

re szakasztassék”. Az első „falkához” tartozott a  
 

„Homok utca és a‟ Girincz oldal: a‟ Déllőig, a másodikhoz a 2. és 3. tized valamint az 
ötödikből a Kőrösi úton alul lakók, s a harmadik falkához a Düllőtől kezdve a 4. tized 
és az 5. egészen a Kőrösi utig lakók jószágát foglalta magába”.  
 

Az „All-szegi Ökör Csorda” Tóth Gyurka János és Hajdú János ökörcsordásokra 

volt bízva, akik 269 gazda 1424 ökrét és 114 gazda 746 tehenét legeltették.  

A „Fell-szegi Ökör Csordára” Szabó János és Ifjú Montz András (nemesi szár-

mazású) pásztorok vigyáztak, s 181 gazda 896 ökrét legeltették. Zana Péter csor-

dás őrizte a „Kiss Utzai Gulyában” 114 gazda 313 tehenét. Két ménes is kijárt a 

ceglédi közlegelőre. Bata Mihály csikós gondnoksága alá tartozott a felszegi „Ke-

zes Ménes”, amely 131 gazda 414 lovát tartotta legelőn, Pataki János csikós pedig 

a „szilaj Ménest” őrizte, 103 gazda 479 jószágát. A jószágtartás jelentőségét hang-

súlyozza, hogy 1860-ban is – tehát a legelő felosztása előtt – két gulya, három 

csorda, négy ménes, harmincegy juhnyáj és két sertésfalka legelt a közös lege-

lőn.281 Cegléden tehéncsorda, sertéscsorda, valamint ménes járt ki a legelőre. Szi-

laj, kezes és binya ménesről esik szó. A szilaj ménesben voltak a csődörök. A szilaj 

ménest rendszerint behajtották a város meghatározott pontjára, ahol megtörtént 

a herélés és a lovak bélyegezése, billyogozása. A binya ménes a heverő, pihenő lo-

vakat jelentette, amelyek az egyes mezőgazdasági munkák között járhattak ki a 

 
279  PML NkV Tan. Vegyes közigazg. ir. 1755–1758. Litt. 623.; 1706–1735. Litt. 244. 
280  Novák 1978a. 
281  PML CgV Tan. ir. 1784–1803. Litt nro 14/1–5.; Novák1978/a. 114–115. 
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legelőre. Cegléd város hirdetései rendre tájékoztatást adnak a ménesekről. Például 

1852. december 19-én „A‟ szilaj ménmes ma délután a‟ Cseh Jánosné közére az 

5ik Tizedbe befoghajtatni”,282 1853. március 13-án  
 

„A‟ Szilaj ménes jövő szerdán befog hajtatni meg visgálás végett, azon gazdáknak pe-
dig, a‟ kik még lovaikat a‟ ménesbe be nem állították, meghagyatik hogy lovaikat beje-
lentése elött ki ne vigyék”,283  

 

1853. május 1-jén  
 

„Az alszegi kezes ménes holnap reggel a‟ szokott helyre herélés végett befoghajtatni, 
a‟ felszegi pedig a‟ bika akol közire holnapután, szilaj csizmadia János házához”,284  
 

1858. május 2-án „Az alszegi binya ménes hétfőn reggel idebe fog lenni a szokott 

bika akol között”. 285 A városi körzvényből kiderül 1857. május 10-én, hogy „Fü-

le Jánosnak a‟ binya ménestől tegnap délbe el szaladt egy három esztendős VI bé-

lyegű csikaja”, majd június 7-én „”A‟ felszögi binya ménestől elveszett szerdára 

egy setét pej kanca 5ű […] farán egy kis fehér folt vagyon”.286 
 

 
Delelő marhacsorda Laczi Nagy György cserényénél, Kecskemét-Bugacmonostoron 1906-ban (Novák 1989) 
 

Cegléden a városi hatóság korlátozta a legeltetés rendjét, főleg a zsellérek, 

pásztorok, kereskedők miatt. Például 1787. feebruár 27-én úgy határozott, mivel 

„sok föld nélkül való gazdák és pásztorok fele juhokat és bürgéket az közönséges 

kárral tartanak”, azonban  

 
282  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. dec. 19. 17. sz. 
283  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. márc. 13. 15. sz. 
284  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. máj. 1. 4. sz. 
285  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1858. máj. 2. 4. sz. 
286  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. máj. 10. 13. sz.; 1857. jún. 7. 6. sz. 
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„mivel minden tehernek súlya az földre, következés képpen az földes emberekre va-
gyon vetve, senkinek az földes embereken kívül szabad nem lészen több júhot vagy 
bürgét tartani fél napnál, az 1781dik 21dik Decemberi végzés szerént pedig az Nyáj ju-
hász további rendelésig 30. Juhot rendeltetett.”287  
 

Egyes esetben az egyéni legeltetést is engedélyezték. Ugyancsak a ceglédi tanács 

hozott határozatot ilyen ügyben 1787. március 23-án:  
 
„Csurgai István instált a‟felől; hogy kereskedésének folytatására egynehány darabb 
Juhokat az Közönséges legelőn tarthasson; melyre végeztetett: Mivel közönséges 
akaratbol lett végzés; hogy az földetlen eeemberek fél napi juhnál többet tartani ne 
bátorkodjanak; az Instánsnak kereskedésének az Juh, vagy egyébb aapró marhákkal 
/:s.v.:/ sertéssel való folytatása oly móddal meg engegdtetik hogy azokat az Közön-
séges pascuumon 3. leg fellebb 7 napnál tovább ne tartsa.”288 
 

Juhokat is nagy számban tartottak a Három Városban, különösen Kecskemét 

emelkedik ki e tekintetben. Az 1774. évi adóösszeírás bizonysága szerint három 

cívisgazda rendelkezett 1600, 1200, 1100 körüli juhállománnyal. Ebben az esz-

tendőben közel 42 ezer juhot tartottak a mezővárosban. A hatalmas jószágállo-

mány arra kényszerítette a mezővárosi hatóságot, hogy korlátozza a juhászat, il-

letve az időközben mind jelentősebbé váló birkatartás körülményeit. A magiszt-

rátus 1783-ban a következőképpen rendelkezett a juhtartásról:  
 

 
Delelő gulya és pásztorok Kecskemét pusztáján a 20. század elején (Novák 1989) 

 
„Excessusok nem csak az idegen jószágoknak határainkon való legeltetésében tapasz-
taltatnak, hanem még a‟ juh tartásban is, az egyszer tett és authenticált rendelt számot 

 
287  PML CgV Tan. Jkv. 1781–1793. 81.  
288  PML CgV Tan. Jkv 1781–1793. 87.  
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által hágták, ezen rendelés, melly ugyan akkor midőn a birkáknak állapottya közöttük 
felállítatott, tizedenként fog publicaltatni, és minden lakossaink arra szoríttatni, hogy 
senki 800-on felül határainkon juhait legeltetni ne merészellyen. E‟ szerint Demeterre 
juhait vagy distrahállya, vagy pedig fentartásukra földet másutt árendállyon, ezen áren-
dálás által mindaz által senki ne gondollya juhait a‟ contributio alol ki véttetni, mivel 
azoktól akárhol is tartsák, ki ki felséges urunknak, a‟ császárnak, mivel minnyájan an-
nak szárnyai alatt nyugoszunk.”289  
 

A törvénytelen legeltetés megakadályozására 1810-ben is határozott a tanács:  
 
„A kurta juh falkáknak tartások felettéb szokásba jönni tapasztaltatván, mint hogy az 
által egy részint belső igavonó marhák táplálásokra szolgáló mező a szegény adózó és 
terhet hordozó népnek nagy kárával szer felett fogyasztatik, úgy más részről a száj-
pénz be fizetése is efféle kurta falkákat tartó lakosok által tőbbnyire el mellőztetni ta-
pasztaltatnék […] előre bocsájtván azt, hogy valamíg eddíg, úgy ez után is földet nem 
bíró lakosnak juhokat tartani szabad tellyességgel nem lészen, rendeltetik, hogy ennek 
utána juhait senki az ugy nevezett kurta falkákon tartani ne bátorkodjon, hanem azo-
kat az e‟ végre ki rendelt legelőkre falkára kívánja, melly falkának fő gazdájuk a rendes 
lajstromot el készítvén a‟ gazdák a‟ falkáknak össze állítások után a‟ már el készített 
lajstrommal megjelenvén, a‟ szerént a‟ szokott szájpénzt fizessék be, a‟ midőn is 
nekiek falkájukra a‟ juhásznak ki adandó passzus fog adatni, a‟ mely mellett fog egye-
dül nekiek a‟ legeltetés szabadon meg engedtetni…”290 
 

A másik két városban is jelentős méreteket öltött a juhászat. Az összeírások 

alapján például Cegléden így alakult az állományuk: 1752-ben 4942, 1770-ben 

4490, majd 1789-ben már 5647 darabra emelkedett. A juhállomány rohamos gya-

rapodása tovább tartott: például 1794-ben már 7300 darabot írtak össze. Emiatt a 

ceglédi tanács korlátozni igyekezett tartásukat 1791-ben:  
 
„Minthogy a‟ Juh annyira meg szaporodott határunkban, hogy egyéb féle Marha 
miattok már nem élhet: erre nézve egy Fertályos Gazdának tsupán tsak fél napig vagy 
15 juhot lészen szabad tartani és igy a‟ többieknek Proportio szerént; a‟ Földetlenek 
pedig tellyességel Juhot tartani nem lészen szabad”  
 

– született meg a határozat. Ez utóbbit később módosították, a földetlenek is 

tarthattak félnapi juhot a közös legelőn. Természetesen – feltételezhetően a szabá-

lyozás következményeként – később csökkent a juhállomány (például 1806-ban 

3451 darabra), de már 1825-ben 9249 db-ra emelkedett számuk és 1836-ban is 

7932 db volt.291 

 
289  Iványosi-Szabó 1991: 113. 
290  Iványosi-Szabó 1991: 159–160. 
291  PML CgV Tan. Consor. Dicalis 1752. Ö. 15.; 1770/71. Ö. 33.; 1788/89. Ö. 93–97; Vallásalap. 

Urad. Ttja ir. 1784–1847. (Consor. Agnell. 1794.) 
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A juhállomány nagyságát nem lehetséges pontosan meghatározni. A közös 

falkák, egyénileg tartott juhállomány tetemes nagyságot érhetett el. Nagykőrösön 

például Kalotsa István 1000 darab juhot tartott Pótharaszt pusztán. Tehát nem 

tévedünk, ha több tízezer juhot becsülünk az egyes mezővárosokban, különösen 

Kecskeméten – itt 1774-ben 42‾000 juhot tartottak nyilván –, amely helység ha-

talmas pusztaságokkal rendelkezett.292 Nagykőrösön is számottevő volt a juhál-

lomány. Teleki Domokos amikor 1794-ben megfordult a városban, szükségesnek 

tartotta megjegyezni, hogy a „kőrösiek főképpen marha- s különösön a juhtartás-

ból keresik hasznukat”.293 

A Három Városban is kondákban, csürhékbe, csordákba verve legeltették a serté-

seket, a belső és pusztai külső határon egyaránt. Az egyes városrészeknek megfe-

lelően külön csürhejárásra hajtották a jószágot (például Nagykőrösön a város 

északi részén lakók a „Bokrosi csürhe tarto gazdaságot” alkották 1811-ben, Ceg-

léden a „Kálvária melléki disznó csorda”, a Csíkostó melletti csorda kerül megem-

lítésre).294 A sertések számát lehetett legkevésbé megállapítani, hiszen egész esz-

tendőben legelőn tartották, otthon csupán a hízásra fogott disznó maradhatott. 

Az összeírások számosállatként tüntetik fel a sertést is (egy öregszámba több fia-

tal jószágot számoltak), ami azt jelenti, hogy a sertésállomány jóval nagyobb lehe-

tett a számadatban jelölt nagyságrendnél. A nagy szaporaság miatt rendszerint az 

anyákat, kocákat, a maglósertést tartották nyilván – esetenként a süldőket külön 

számolták –, bár még így is aránytalanul kevés jószágot tudtak jegyzékbe venni. 

Például Nagykőrösön 1689-ben 185,5 disznót és 220 süldőt regisztráltak, Ceglé-

den 1782-ben 80, 1825-ben 201 darabot, Kecskeméten pedig 1774-ben 1175 ser-

tést mutat ki az adóösszeírás. A sertések számát illetően a városi hatóságok rend-

re figyelmeztették a kanászokat, mint tette Cegléd városa is 1822. január 25-én, 

hogy  
 

„ámbár minden Tizednek egy Csürhés és egy nagyobb fajta sertés Kanászai lévén, a‟ 
portiora egész Városbul, olly kevés sertvések adatnak fel, hogy a‟ leg kisebb Tizedből 
is több sertések járnak a‟ Tsordára – mint hogy pedig szemmel látható, és e szerint 
minden kétségen kívűl való dolog lévén az, hogy a‟ sertvések, nem tsak nyáron, de 
Télen is szüntelen a‟ mezőre járván, a‟ midőn a‟ termő fünek gyökerét is dúrják, és fel 
rágják, két sertvés sokkal több kárt okoz, mint Tiz Juh”,  

 

tönkre teszik a legelőt, ezért is kötelezték a pásztorokat a jószágállomány nagysá-

gának tényleges bevallására. Hasonlóan intézkedett a kecskeméti tanács is 1808-

 
292  Vö. Novák 1978a: 113. 
293  Teleki 1993: 62. 
294  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 134. sz. 86.; PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 
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ban, amikor a pusztaszeri kanászokat intette a pontos kimutatásra. Az 1758, 

1773. évi statútumukban is leszögezték, hogy  
 
„Senki magló sertéseit sem város földjein, sem árendás pusztában a Kertek közzé ka-
szálókban ugy szántóföldekre sem nyáron sem télen turkálni ne botsássék…”295 

 

A sertés kártékonysága, legelő rongálása miatt, külön meghatározott helyekre 

járhatott a csürhe, csorda. A kecskeméti tanács tilalmazta a kurta sertésfalkák szer-

vezését. A városi tanács 1824-ben úgy rendelkezett, hogy  
 

„Tapasztalván némelly lakosoknak a‟ közönség kárával azon tulajdon hasznokra czélzó 
cselkedetek, melly szerint magoknak egy nehány maglo sertéseik lévén azok mellé ka-
nászt ‟s ennek gondviselére alá őrzetőket fogadnak, és az illyes kurta sertés falkáktól sem 
adót, sem száj pénzt nem fizetnek, de ezeken kívől az igavonó és köz terheket hordozó 
jószágokkal szegény sorsú lakosok marháinak és lovaiknak szükségekre hagyott legelő 
nyomásokat széltére sertéseikkel fel turkáltatván, azokat a‟ legelhetésre alkalmatlanná te-
szik, holott csak nem minden kapun sertés nyáj lévén állítva, ki ki a‟ maga maglo 
sertéseit ott őriztethetné […] Mindezen tekintetből annak okáért a‟ kurta falka sertések 
meg nem engedtetik…”296  
 

Nagykőrösön is hasonló intézkedések történtek a legelő védelmében. Egyes gaz-

dák nem a hatóság által is ellenőrizhetően, hanem a város érdekeit, a közlegelő 

használatát sértve legeltették jószágaikat.  
 
„Tapasztaltatván: miszerint a kurta kanászok a‟ köz legelőt szétire bitangolják sertvé-
seikkel felduratják; ennél fogva szigorúan intetnek; hogy sertés falkaikat csak a‟ ser-
vések részére ki mutatott legelőn legeltessék.”  
 

– határozott a kőrösi tanács 1852. május 23-án.297 

A kecskeméti cívis gazdák Alpáron (Felső-Alpár, Tőserdő), valamint Puszta-

szeren tartották sertéseiket. A városi tanács azonban a rétek rongálása miatt szi-

gorúan szabályozta a legeltetés rendjét. Rendre tilalmazta Alpáron a legeltetést, 

mint tette 1779. január 15-én is:  
 

„A‟ mint már 1768. 15 julii […] statualtatott vala, hogy a‟ sertés nyájak az alpári rétből ki 
tiltassanak, mivel a‟ publicumnak az ott való kaszálójában sok károkat tesznek, most 
már a‟ népnek panasza is ide járulván, hogy a‟ nádas helyeket is annyira el rontották, 
hogy annak az egész nép nagy kárát tapasztallya, annak okáért, ennek utánna sem télen 
sem nyáron senki ott nyájas sertést tartni ne merészellyen az említett statutumban fog-

 
295  PML CgV Magistr. Priv. Opp. Czegléd. 1822. jan. 25. 96. sz. 110–111.; BKML KkV Tan. Stat. 

1756. (1773) 
296  Iványosi-Szabó 1991: 247. 
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lalt 12 frt büntetés alatt, hanem a‟ kiknek tetszuk ollyatén sertéseit a‟ pusztaszeri rét-
ben tartani meg engedtetik minden fizetés nélkül.”298  
 

Szükség esetén azonban telelőre mégis odaengedték, mint arról bizonyságot tesz 

a városi tanács határozata 1780. november 27-én:  
 
„Az alpári rétben a sertéseknek tavaszig való teleltetése a pusztaszeri rétnek távoly 
volta miatt, hova a‟ télnek szokott kegyetlensége miatt inspiciálni a‟ gazdáknak terhes, 
most további dispositioig meg engedtetik, ugy mind azon által, hogy a‟ kiknek sertése-
ik ott fognak telelni, mindenkitől egy garast le tenni tartoznak, az eddig intervenialt 
statutumok ezen dolgokban is magok erejekben maradván, ugy, hogy ha a‟ kaszálók-
ban találtatván, mindeniktől az egy garas megvétessék. A‟ kanászoknak pedig Biró Úr 
engedelme nélkül nádból gunyhót és aklot példás büntetés alatt csinálni nem szabad, 
ugy nem külömben az ezzel való tüzelés is meg tiltatott, lévén elég gaz, a‟ mellyekből 
ebbéli szükséget pótolhattyák.”299  
 

Ugyancsak Kecskemét városa, amikor Pusztaszeren a Rétet árendába adta 1810-

ben, kitiltotta onnan a sertéseket. Helyette  
 
„az sertéseknek tartásokra az Szikrai nagy rét engedtetik ugy mindazon által, hogy 
sem a‟ Töjösbe (Tőserdő, N.L.F.) sem más privátus Birtokosnak kárt ne okozzanak”.  
 

Ezen a tájon, a Tisza árterén visszamaradt pocsolyák kedveztek a sertéstartásnak. 

Nagykőrös szintén az „Inokai rét” védelme miatt nem engedte Csámpa pusztára 

hajtatni a sertéseket a 18. század végén.300 

A nagyarányú legeltető jószágtartást az 1860/70-es években végrehajtott lege-

lőfelosztás szorította korlátok közé. Különösen a juhászat lehetőségei csökken-

tek. Galgóczy Károly Cegléden tapasztalt különösebb változásokat. Nemcsak a 

juhállomány csökkent majd a tizedére, de érzékenyen érintette a legelőcsökkenés 

a szarvasmarhatartást is, a tavaszi és nyári legelő hiánya miatt.301 A szántófölddé 

fordított legelőn nem érte el a kívánt mértéket a takarmánytermelés, amely pó-

tolhatta volna a természetes szénát. Kocsis Gyula a szarvasmarha-állomány 

egyenletes növekedését bizonyítja a statisztika alapján: például 1863-ban 2505, 

1895-ben pedig 6647 darab volt Cegléden;302 ez azonban nem mond ellen a legel-

tető állattartás, a legelőkön lévő jószágállomány visszaesésének: az összeírások a 

18. századtól a jószágtenyésztés egyenletes fejlődését igazolják, de mint tudjuk, a 

„valós állapot” mindig eltért a hivatalos jelentéstől. A lótartás viszont fokozot-

 
298  Iványosi-Szabó 1991: 97. 
299  Iványosi-Szabó 1991: 105. 
300  Novák 1978a: 107. 
301  Galgóczy 1877: 214–215. 
302  Kocsis 1982: 237. 
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tabb jelentőségre tett szert, mert „a mely takarmányt előbb legelőn a szarvasmar-

ha evett meg, most az annak fejében begyűjtöttet is a ló emészti fel istállón” – ál-

lapítja meg Galgóczy.303 Bár a sertéstartás korábban sem volt Cegléden nagy je-

lentőségű (a legelő védelme miatt), a legelőfelosztás után még inkább csak „szo-

ros házi szükségre szoritkozik” Galgóczy Károly szerint. Ennek ellenére nagy 

méreteket öltött az árutermelő jellegű sertéshizlalás, amelynek „alapanyaga” csak 

részben helyi eredetű és akárcsak Kecskeméten, itt is kereskedelmi úton beszer-

zett növendékállomány felhizlalásával lendült fel a sertéstenyésztés.304 

Tehát a tanyásgazdálkodás kiteljesedésével mindinkább a „kezes”, intenzívebb 

jószágtenyésztés jelenthetett kiutat, s vezetett eredményre. Az igaerő-szükséglet 

mindinkább a lótenyésztést állította előtérbe, s fokozottan csökkent az ökrök 

szerepe az igázásban. Viszont a tehéntartás terén mutatkozó visszaesést a jobban 

hasznosítható, nemesített szarvasmarhafajták egyenlítették ki. A juhtartásban is 

inkább a piaci szempontok határozták meg a tenyésztés jellegét, jelentőségét (in-

tenzív fajták révén). A sertéstenyésztést is a kereskedelmi érdekeltségek lendítet-

ték át a holtponton. Míg Galgóczy 1877-ben csekély mérvű sertéstartást doku-

mentált, 1891-ben Váczy János különösen Kecskemét és Cegléd szerepét emeli 

ki, ahol szakszerű, tervszerű sertéstenyésztést, sertéshizlalást folytattak. 

Az összeszűkült legelőterület mindvégig természetes takarmányt nyújtott a 

Három Városból kihajtott, csordákban, heverő gulyákban vert szarvasmarhák-

nak. Kecskemét pusztáin (Bugac és Monostor) a külterjes körülmények között 

tarthatták a jószágot. A ló a fokozottabb igénybevétel miatt mindinkább istálló-

zott tartásra szorult, bár a tanyák körül lévő gyepeken a legeltetésre is jobban nyí-

lott mód. A juh, birka tartása nem nélkülözhette a legelőt. Könnyebben lehetett 

elhajtani távoli bérelt legelőkre is, de megélt a felszabadult határban is. 

A jószág őrzését, gondozását a pásztorok végezték. Rendszerint a Három Vá-

ros, a tanács maga is fogadott fel gulyást, csikóst, valamint juhászt a közösség jó-

szágai mellé, úgyszintén a gazdák is, akik „gazdaságokba”, legeltető társulatokba 

tömörültek. Rendszerint az év utolsó napjaiban, vagy az esztendő elején szegőd-

tették őket: a számadó gulyást, ménes pásztort vagy csikóst, a fejős juhászt, kospásztort, 

vagy a csürhést, illetve kanászt.  

A pásztorokra vonatkozóan pontos adatok a 17. századból maradtak fenn 

Nagykőrösről. A városi tanács évről évre fogadott fel pásztorokat, akik közül a 

juhászokról rendelkezünk adatokkal. Pénz, gabona, kősó, sajt, gomolya szerepelt 

a bérezésükben, ugyanakkor bárányt is kaptak, alkalmasint fejési jog is (a hét egy 

meghatározott napján – a 20. században „vasárnapi fejésként” ismeretes – a tej-

haszon a fejősjuhászé lehetett) megillette őket. A juhászokra a gazda vigyázott, ő 

 
303  Galgóczy 1877: 215–216. 
304  Galgóczy 1877: 216–217; Kocsis 1982: 240. 
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számolt el a jószágban esett kárral. A juhász, bojtár, vagy maga a gazda számolt el 

a kárba veszett állat fülével, bőrével, ritka esetben a szarvával.  

A városi számadások részlesen dokumentálják a pásztorok illetményét:  
 

1663-ban Feiős Istokott feini fogattuk megh fn 10. fel ruha Fejős András Juhász 
bére fn 9 fel ruha absq Nadrág […] „Adtunk neki isme‟tt dn 50. mikor magát 
köppölyöztette volna”. Fejős Juhász e’leibe’ ment elő Juh szám Szent Győrgy 
napkor volt elötte Juh: 94. Budarul jűtt az Juh fejőre 63. Valasztaskor jűtt Juh 60. 
Ismet 43. Akkor volt az Fejőn in Sum‟ Fejős Juh 300. Tatarok it letekkor jűt Fejőre 
meneteni valo Juh 21. Bárány 25.”  
 

Nagy Jakabot meddőjuhásznak fogadták fel, s a 16 forint fizetés mellett járt neki 

még „egész ruha” (ing, gatya, szűr, csizma). Szent György-napi kihajtás idején, a 

„Szent György napi meg szamlalaskor varas nyai Juha talaltatott 650 Bárány 273 

Fejőn volt 94 Dezma Barány 176”, összesen 1193 állatot találtak az összeírók.  

A Szent Demeter napi behajtáskor (október 26.) a város juhainak száma 838 volt.  

A sajtkészítés fontos megbízatásnak számított. A városnak nagy szüksége volt 

a sajtra, amit a törököknek kellett ajándékozni, s a város alkalmazottainak fizetés 

gyanánt adni. A tanács tartotta fent a „sajtházat”, ahol a sajt készítése történt. 

Rendre szűrni való textilt, főzőüstöt vásárolt és karban tartatott,, edényeket szer-

zett be. Például 1636-ban „Wasznat wőttűnk egý singőt teÿ szürni az Saÿt 

niomo hazhoz dn 14. Az Saÿt Niomo hazhoz egÿ kerek desat wőttűnk 

Bardos Imretüll f dn 7.”305  

A sajtos juhász megbecsülése a javadalmazásában is megmutatkozott. Például 

1663-ban „Saitos Marki István” 12 forint mellett 4 fertaly búzát, 1 kősót (saját és 

a juhok részére nyalósónak), egy sajtot és egy gomolyát kapott, de járt neki égett-

bor tömény szeszesital is. Márki István minden bizonnyal idegen helyről szárma-

zott, mert a város adót fizetett utána a földesurának:  
 
Az Magyar Ura adajara adtunk 1. Tall. Egy szűrt vettünk neki 1 Tall. Az utannis Ma-
gyar Ura adajára hajtot Szivos Pal fn 3. dn 40. Az Báttja Miklos adojára hailott 1. 
Tall. Egy icze Eghet bortis vitt el az Feleseghe dn 40. 
 

A szeszfőzéssel is foglalkozó „buitar vagy Eghet bor főző Jancsi” bére „egy 

ruha” mellett 12 forint volt. Mivel azonban csak „szolgálván fél esztendeigh”, 

azért 9 forintot és 20 dénárt kapott. Helyette alkalmazták égettborfőzésre Fejős 

Istókot 5 forintért, aki viszont természetben, égettborként hasznosította a fizeté-

sét, „megh itta egheszlen” – jegyezték fel. 

 
305  PML NkV SZK 1636/37. 109.  



427 

A kosok mellé is fogadtak külön pásztort. „Tar Pál Kos Pásztor bere az hu-

szon hat öreg kostul fn 2 dn”, ugyanakkor 16 kosbárányok őrzését is rábízták.306 

1671-ben a város pásztorai és bérezésük:  
 
„Fejős Ihasz Nagy János beri Kesz penz fn 11. Fertaly búza 2 Fél ruha elletesert fn 2. 
Attunk neki 12. Nőste‟ Báránt fn 11. Nadrághae‟rt is 1. Báránt. Dolmannjaért fn 2.”  
 

A másik fejős juhász feladata volt a szeszfőzés is:  
 
„Fejős Ihász Furo Istva‟ béri, Eghet bor főzesevel edjűtt esztendeigh Kész penz fn. 
14. dn 50. Lőrincz napi Kecskemethi Vasárkor fizettünk neki fn. 3. Fertalj búza nro 
1. Eget bortis fn. 1. Item dn 30. Njaronnis Egj Iczét dn 25. Ruha egész Egj […] 
Czismatis attunk neki.” A „Meddő Ihász Nagy Pál beri Kész pénz fn 15. Ruha egesz. 
Attunk neki Njaro‟ Keckemeti Vasárra 1. Tall. Berire választáskor 14 Báránt pro nro 
fn 14.  Katalin Napkor Edgy Nadrághot dn 80. Inghere Labra valojara és béllésért fn 
1. dn 83.”307 
 

1679-ben a juhászok bérezése:  
 
„Sajtos Thót András beri Eget bor főzéssel edgyűtt Esztendeigh fn 15. Ruha 
egész. Egy Saru. Attunk Iget Gatyát Item Egy Inget Gatyát. Attunk egy Dolmant”. 
„Thót László Fejős Ihász béri fn 8. Fejős Ihász Borsós András fn 9. Egy Dolmany. 
Egy Imegh Gatya. 1 Süvegre att dn 60.” „Bujtár Gyurka Gyermek berj Egy rugott 
Borju Egész Ruha”. A „Kos Pasztor berj 38 Baranytul esik fn 6 dn 6.” A „Diszno 
Pasztornak Attunk dn 70.” A Ellyető Pasztor Tot Jancsinak ber 1 Tal dn 19.”308. 
 

Az 1681-es gazdasági esztendőben felfogadott pásztorok járandósága:309  
 
„Sajtos Thot Andras bere Egetbor főzessel edgyűtt Esztendeigh Kesz pent f 18. 
Egesz ruha 2 Sajt 1 Czisma. Kancso János Fejős Ihász beri f 134. Egy Nadragh. Thot 
Peti Fejős Ihasz beri 15 bárany fél ruha [ing, gatya, dolmány – N.L.F.]. Jámbor István 
Meddő Ihasz 24 barány egész ruha. Czegledi Mihok Bujtar beri f 6. egez ruha. Kocsi 
[Kocséri – N.L.F.] Meszaros Janos Fejős Ihász 11 napig szolgálván attunk neki f 1 dn 
46. Kos Pásztor attunk eleiben 89 őreg Kost 60 Baránt facit f 5 dn 65. Ellető 
Pasztornak attunk 1 Tall 1 Gom‟ Item 2 Gom[olya].”  
 

1682-ben fogadott pásztorok:  

 
„Keresztesi Nagy Gyurka Kanasz beri f 3 Egesz Ruha. Unde Nagy Janos Tur 
Keviből jött F Juhasznak beri f 14 Egy Dolmány Egy Nadrágh Egy Ingh Gatya. 

 
306  PML NkV SZK 1663/64. 138–141.  
307  PML NkV SZK 1671/72. 138–139.  
308  PML NkV SZK 1679/80. 18–23.  
309  PML NkV SZK 1681/82. 6–13.  
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Sajtos Thot Andras beri Egetbőrfőzessel Esztendeigh f 15. Búza 2 Fert 2 Sajt 2 
Gomolja Egesz Ruha Egy Csisma Kereszt urrul jüt Juhasz Benke Fejős beri fn 11. 
Kocza bárány Egesz Ruha”.310 
 

Az 1704-ben város szolgálatába állott fejős juhász bére: 
 
„Pribék János Fejős Juhász bére Masodik Vasarnapi Téj Tall 8. Dolmany Nadrag 
Ing gatya Edgy edgy kő só”311  

 

Az 1711-ben fogadott juhpásztorok bére:  
 
„Miklos Nyáj Juhász beri Barány 24 Szűr Dolmány Nadrág bőr kapcza Ket ing labra 
való Csizma Fejős Juhász Rais Miklos Bere Masodik Vasarnapi tej Tall 8. Fel kő 
so”.312 

 

A nyájakban keletkezett veszteséget pontosan feljegyezték. Például 1663-ban 

a „Fejős elöl ki eset elő es holt Juh szám”:  
 
„Az haro‟ Aghanak meczczettettünk le Urüt 1. Izlato Törökk meczczettünk le Juhot 
1. Juszop Aghának meszszettünk le Juhot 7. Báránt 4. Holt meg Juh 4. Ismett Juh 1. 
Az utannis 1. Tatarokk meczczettunk öreg Juhot 7. Báránt 4. Fejőrul holt meg Juh 2. 
Fejőrül Farkasok őltek meg Báránt 1. Szolnoki bekk két izbe‟ it Letekor meczettünk 
le öreg Juhot 2. Báránt 1. Farkasok szaggattak el Juhot 1. Nagy Jakab meddőjuhász 
vesztesége: „Vezér elő mentekor haitatott haza Biro Ura‟ Juhot 16. Az Summa be 
adáskor Budára haitottunk fel Juhokat 65. Ürüt 10. Az Vezer eleiben vittenek Báránt 
5. Juhott 18.”313  
 

A Szent Dömötör-napi behajtáskor 1668-ban Kis János juhász elé 1169 juhot 

számláltak, ebből kiestek:  
 
„Nov.6. Hozot haza Gazda Egy darab Bárány bőrtt Egy Űrű fűlet. Nov.9. Biro Ura‟ 
Budára menve‟ vitt ajandékba‟ Hatt báránt s hatt oreghet. Egy darab Bárán bőrt 
hoztak Nov.19. Hozot a‟ Gazda Egy őregh Fűlet Egy Báránt meczczettűnk ithon. 
Nov.27. Hozot a‟ Gazda Egy fűlet Egy Bőrtt. Dec.4. Ihász Gazda hozot Egy Bárány 
bőrt. Tőrők vit el Egy Báránt. Dec.11. I. Gazda hozot Egy Kos Bőrt. Dec.19. Budára 
vit Biro Úr‟ Husz Ihott. Három rűhes Kos hólt megh. Jan.1. Holt megh ithon Kett 
Kos. Hozot a‟ Gazda Egy Juh fejet es Egy fűlet – Urujet.”314 
 

 
310  PML NkV SZK 1682/83. 43–45.  
311  PML NkV SZK 1704/05. 16. 
312  PML NKV SZK 1711/12. 10. 
313  PML NkV SZK 1663/64. 138–143.  
314  PML NkV SZK 1668/69. 191. 
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1678-ban „Nyíreskor” Juhász Dongó István juhász elé a fejőssel és bárányokkal 

együtt 2304 juhot hajtottak. A veszteségeket nyilvántartásba vette a városi ható-

ság:315 
 
Az „Innen ki esettek rendi 
4 Barant Katonak vettek el   14. Aug. A Gazda hozot 
3 Juh bőrt ju[ász]   10 Barany fűlett 
3 Baránt Katonak vittek el   2 Juh fűlett 
2 Baránt Czeglediek   15. Aug. Budara haitottak 
13 Junÿ hozot a Gazda   20 barránt 
4 Juh bőrt   4 Juhot 
1 Juh fület   1 Juh bőrt hozot 
12 Baránt Katonák vettek el   23. Aug. Hoztak haza 
20.Junÿ Hozot a Gazda   12 Barany Fűl 
10 Baran bőrt .s. fület   5 Juh Fűl 
4 Juh bőreit   5 7ber Hoztanak haza 
27 Juny hoztak   6 Bárany bőrt ./. fűletJuh fűlet 
5 Barány fűlet   3 Juh bőrt ./. fűlet 
2 Bárany bőrt   12 7br Hoztak 
3 Juh bőrt   2 Juh fűlet 
2 Juh fűlet   1 Juh bőrt 
3 July hoztanak   6 Barány fűlet 
7 Barány fűlet   1 Barany el maratt 
1 Juh fűlet   23 7br Hoztanak 
2 Barány ki eset   4 Barany Fűlet 
6 July hoztak   4 Juh Bőrt 
1 Barány bőrt   28 7br Hozot a‟ Gazda 
1 Juh bőrtt   8 Barany fűlet 
3 Baránt Tőrőknek   4 Juh fűlet 
11 July hoztak   9 8br Hozot a‟ Gazda 
6 Barany fűlet   6 Barany fűlet 
1 Barany bőrt   3 Juh fűlet 
8 Barany fűlet   Őt ost ithon le meczettek Baranyokat  
6 Juh fűlet       
NB Kos Pasztor kűldőt   4 Juh 
1 ő Kos Bőrt   1 űrűt le meczettek 
13 Augusti A Juhász hozot   1 Juh ez el marat 
6 Barany fűlet   Ő Juh Dögh a‟ Rovasson 21 Juh vagyon 
3 Juh fűlet   Restál 3 Ő Juh 
14 Aug. A Gazda hozot   Barant ithon meczettek 
6 Barany fűlet   1 Barant az Ebekk 
3 Juh fűlet   Kos Barany 45   

 
Fejős Ihaszink Jámbor Istok es Furo István eleiben jőtt Juhaink rendi a Nyairul 
Nyireskor mingyart marat ő Juh itt 200 
4 Juny jüt megis haza Fejőre 4 Juh 
4 Juhot Baranyostul Fejőre 
4 Jűt megis 
13 Juny Jűt Fejőre 17 Juh 
5 Bárány 
20 Juny Hozot a Gazda Fejőre 
13 Juhot  
2 Báránt 
No 2 Juh holt megh 

 
315  PML NkV SZK 1678/79. 278–281 
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27 Juny hajtottak 
39 Juhot fejőre 
4 Barantis 
NB 1 Juhot le meczcz 
6 July Hajtotak 
50 Juhot Fejőre 
6 Báránt 
NB ment ki a‟ Nyájra 20 Juh 
19 July hajtottak 
6 Juhot fejőre 
6 Báránt 
24 July Hántaki fejőre 
60 Juhot 
NB 30 Juh ment a‟ Nyajra 
10. Bárány 
NB 3 Juh holt meg 
29 Augusti hajtottak 
24 Juhot fejőre 
NB 2 Juhot meczczettek le 
  1 Juh holt meg 
  1 Juhot Farkas et meg 
  1 Juhot Furo Istvannak 
  1 Juhot le meczczettek 
10 Juhot meczczeni hajtottak 
NB 2 Juhot ettek meg a Vadak 
1 Juhot le meczettek 
1 Juhot Farkas ett meg 
NB Kis Biro Felesége Torjara attunk 
2 Ürüt Mellyel rest. 
Laszlo Fia torjara attunk Ürütt Rs 
Szubasakk meczcettek le 2 Űrűt 
NB 1 Juhot Katonák meczczettek le 
NB1 Juhot Nagy Albert meczczet le 
NB 1 Juhot Katonák meczczettek le 
1 Juh Sánta el veszet 
NB Szubasakk meczczettek le 3 Juhot 
 
Sz Demeter Napban meg szamlaltatván attunk a Meddő Pásztor eleiben In Summa 1936 
Innen ki esettek rendi 
5. 9br Hozot a‟ Bujtar   5. Febr. Hajtottak 
5 Fület   8 Juhot 
3 Bőrt   2 Űrűt kecskemetiek vittek el 
9. 9br BiroUr Budara menvén a  10 Febr Pahi Janos hozot 
Csaszar Adajaval vit el 20 Juhot  17 Phűlet 
15 9br Hajtottak   54 Bőrt 
4 Juhot haza   12 Febr Hoztak 
3 Bőrt   15 Bőrt 
3 Fület hozott   4 Fűlett 
22 9br Szemere Fia hozot   22 Febr Hoztanak haza 
2 Bőrt   38 Bőrt Fűlet 
2 Fület   2 Juhot haza 
2 Decembr Hoztanak haza   28 Febr Budára hajtottak 16 Juhot 
5 Bőrt   23 Bőrt Fűlet a‟ Bujtár 
2 Lábat   4 Marty Vagho Mihaly hozot 5 bőrt 
NB 6 Fűlet el ejtet a‟ Gazda   8 Marty hoztak 
6 Decem. Hozot a‟ Bujtár   25 Bort 
3 fűlet .s.   2 Fűlet 
5 Bőrtt   9 Marty Hoztak haza 18 Bőrt, Fűlt 
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18. Decemb. Budára hajtottak  5. Előt 
20 Juhot   13 Marty hoztanak 
4 Juhot haza   25 bőrt 
3 Bőrt   4 Fűlett 
5 Fület hoztak   15 Marty hoztanak megh 
1 Barány szarvak   16 Bőrt s. fúlet az Bujtár 
5. Xbr Hajtot a‟ Gazda   22 Marty hoztak 
16 Juhot meczczeni   2 Bőrt 
7 Bőrt   1 Fűlet 
3 Fűlet hozot   1 Apr Hoztanak 
2 Juhot fogtak el Vaczon   18 bőrt 
3 Juhot Rabok fogtak   12 fűlet 
9 Jan Szubasakk hajtottak   1 Űrűt 
16 Juhot   10 Apr Farkastul kűltek 19 bőrt 
3 Fület   egyik bőr fül nélkül 
4 Juhot ism bőrt hoz   3 Fülett 
19 Jan. Hajtottak haza   24 Apr‟ Hoztak 
12 Juhot   14 Bőrt 
2 Bőrt   9 Fület 
2 Fűlet hozott   NB Billyegeztettenekk 476 Báránt 
26 Jan Hoztanak haza   Pap Pásztor hozot 
13 Bürt   7 Bőrt 
3 Fúlet   3 Fűlet 
28 Jan Hoztanak megis   1 May hoztanak 
6 Bőrtt   2 Fület 
31.Jan. Hoztanakis   1 Bőrt 
14 Bőrt   1 Farkas őt meg 
3 Fúlet   3 Ürüt meczczeni 
Szamadaskor hoztak 2 Bőrt 12 Fület 
Suma 605” 

 

A törököknek beszolgáltatandó juhok tetemes kárára voltak Nagykőrös vá-

rosának. Például 1681-ben jegyezték fel:  
 
„Fő Biro Uramis Budara lévén Nazur Bek vont hatalmasul rajtok a‟ Vajda 
Aÿandékára valo penzre, Garas 13mával Nro 100 Tall. Száz Fias Juhotis Vesztet 
oda Kit a‟ Juhosz Emberektűl szedtunk, Az árra Facit minden Juhot fel fél Talléron 
tudván Nro 50 Tal. NB Volt benne Varasé benne Nro 31 Juh Ennek az árra 15/II 
Tall.”.316 
 

Nagykőrös város juhászata 1682/83-ban:317  
„1682. május 8. 
Fejős Juhász Jámbor István elött 1395 juh 
            515 bárány 
            410 dézsma bárány 
          2310 
8 May hoztak  5 bőrt 
   7 baránt meczczeni 
   2 Baránt Arend vitt 
11 May Hoztanak 4 Juh bőrt 
   1 Juh fület 

 
316  PML NkV SZK 1681/82. 197–198.  
317  PML NkV SZK 1682/83. 72–81.  
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   1 Barany bőrt 
   1 Barant Farkas vitt 
16 May Pünkösdre hajtottak  
   11 Barant 
     1. Bár. Bőrt 
     3 Katonak 
     2 Juh fület 
     4 bőrt 
26 May Budara Summalaskor haytottak 
NB 75 Juhot Fejőre ittem 
 75 Bar 
   5. Ürüt s. meddőt 
   4 Juh bőrt hozot 
   1 Juh fület 
   1 Barany bőrt 
 1 Bart Czegledre   23 July Hoztak haza 
 7 Barany fűlet     10 Barant meczczeni 
Nyírőkk meczczettek        4 Juhot 
 3 Juhot        3 Ő Bőrt 
 3 Baránt        5 Barány eset ki 
5 Juny  3 Juh bőrt hoztak      7 Bart Keczkeiek vittek el 
 4 Barany fűlet    27 July hoztak 
 2 Barany bőrt     2 Barany bőrt 
 12 Baranyt Tizedesek hoztak be 2 Bar fület 
8 Juny hoztak       6 Baránt vittek eli 
 1 Juh fűlet     1 Juh fület 
 2 Bárány fűlet    3 August 1 Juh bőrt 
 2 Baránt Katonak vittek el  2 Baránt vitte el a Tőrőkők 
12 Juny Budara Nazurk     3 Ba fület hozot 
 11 Juhot     12 Aug Hoztak 
 14 Baránt     3 bárány fűlet 
15 Juny hozot        1 Juh fűlet 
 5 O. bőrt     3 Barant haza meczczeni 
 1 O fület     17 Augusti 
 4 Bárány fűlet     11 Baránt Budara 
 1 Barány bőrt       1 Baránt meczczeni 
22 Juny Hoztak        4 Bar bőrt hozot 
 3 Juh bőrt       1 Bar fül 
 5 Barány fűlet      3 Juh fül jüt 
 3 Baránt Farkas    19 Augusti Fejedelem szamara hajtottunk 
1 July Hoztak       10 Baránt 
 5 Baranyí bőrt       5 Juhot 
 2 Barány fűlet    25 Aug Hoztak 
 2 Barant vadaktol szagg    2 Juh fűlet 
 1 Baránt hozot     3 Barant Katonak 
 2 Juh bőrit hoztak ki    3 Bar fűlet 5. bőrt 
5 July Budára vittek     30 Aug hoztak a‟ Juh 
 22 Báránt     4 Bar‟ bőrt 
   3 Juhot      1 Bar‟ fűlet 
   3 Barány fület hoztak    2 Bar‟ Katonak 
 2 Baránt Farkas fog    1 Bar Katonak 
NB hajtottak haza      2 őreg Juh bőre 
 13 Baránt    8 7br Hoztak 
   9 Bárány bőrt     2 Juh bőrt 5 fűlet 
15 July hajtottak haza      2 Barány bőrt 3 fűlet 
 23 Baránti    15 7br Hoztak 
   3 Bárány      10 Báránt haza 
Kos Pasztor eleiben attunk       3 őreget 
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 145 Kos        4 Juh fűlet 
Ittem     1 Ő. Bőr       3 bar fűl 5 bőr 
   42 Baránt    18 7br Hoztak 
        2 Juh bőrt 
        2 Juh fűlet 
        1 Pár fűlet 
       Ket Kost attak Bendenek 
       1 Báránt Farkas ett megh 
28 7br Hoztak 
 2 Juh bőrt 
 2 Juh fület 
 3 Barany bőrt 
9. 8br Császár Adajával föl mentek Biro Úr‟ 
hajtottak 16 Juhot 
 30 Baránt 
Herszegi Basa Jővetelére Kölczönt Karainak 
attunk  20 Juhot 
Hozank akkor haytottak 
 4 Juhot 
 6 Báránt 
 1 Bar fület 
 2 Juh bőrt 
 3 Juh fűlet hoztak 
24 8br  5 Bar fűl 5. bőr 
 2 Juh fűl 
 1 Juh fül 
 2 Juh bőr jűtt 
27 8br Adot be a‟ Juhász 
 3 Juh fűlet 
 1 Juh holt meg 
 2 Barany bőr 
 1 Juh bőr 
 
Summa ment ki most Dőmőtőrbe’ a Nyajon mindenestül 1633 Juh Várasti 
 
Fejős Ihasz berj 
Attunk Fejős Juhot eleiben Nro 133. 
8 May hajtottak ismét 16 Juhot 
NB 3 Juh holt megh 
16 May Fejőre 13 Juhot 
NB El hagyvan az Őregh Juhász adot elő 
Varas Juhat 157 Juh 
NB 3 Juh hijaval adta bé 
 
6 May Budara ment 
 2 Meddő Juhot 
Ittem jűtt Fejőre 5 Juh 
NB 1 Juhot le meczczettek 
Budarul jútt haza 78 Juh 
 7 Juh jűtt Fejőre 
NB Marczi előtt holt meg 2 Juh 
5 Juny 10 Juhot 
   5 Báránt fejőre 
   1 Kocza Báránt 
  8 Juny hajtottak  8 Juhot 
12 Juny hajtottak  9 Juhot 
  7 Barant 
15 Juny hajtottak 9 Juhot fejőre 
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   4 Barant 
22 Juny hajtottak 12 Juhot fejőre 
     9 Báránt 
NB 29 Juny Dezma Báránt 
Ötven Kívül Kik a‟ meddő 
Ihasz eleibe‟attunk, hattunk itt 
a‟ Keczkevel 25 Bar 
1. July Hajtottak Fejőre 109 Juhott 
NB 9. eset ki előle 
5 July Fejőre hajtottak 3 Juhot isme‟ 
 2 Juh holt megh 
15 July jút Fejőre 22 Juhot 
NB Tőrőkőkk’ ism‟ meczczettek le 
 3 Juhot 
 1 Juhot ism‟ 
 4 Juh holt meg 
 1 Juhot fejőre 
NB Ism estek ki 
Praedikatornak attunk 1 Juhot 
Taborra 2 Juhot 
1 Juh meg holt 
3 Augusti hajtottak 
 5 Juhot 
10 Barant meczczeni 
NB Taborra ismet vittek 4 Juhot 
2 Juhot le meczczettek 
1 Juhot Farkas vit el 
1 Juh meg holt 
17 Aug Takarasra jűtt 64 Juh Fejőre 
NB 18 Aug Budara vittek 
 3 Juh ism 
 3 Juh holt meg 
 1 Kost le meczczettek 
Ismen hajtottak ha’ Nayra 20 Juhot  nayra=nyájra 
NB  4 Juhot Fejedelemk’ 
 2 Juh holt megh 
NB Irsaszeger hajtottunk  
 8 Juhot 
 6 Bárant 
Herszegi Basak’ 3. Juhot 
 2 Juhot Pinterekk 
 1 Juhot Saytos Torjára 
 1 Juhot meczczettek 
NB 12 8br 139 Juhot hajtottuk a‟ 
Nyájra es 2 Barankat 
NB Budai Szuba‟ nalunk Leven meczczettek le 5 Juhot 
Pesti Szubasakk 1 Juhot 
 1 Juhot itthon meczczettek le 
 3 Juhot Farkas ölt megh 
 2 Juh holt meg 
 1 Santa veszet el 
 
Eset ki előle Őregh (:79:) Juhat 71 
Az elötti Juhasz elöl 5 Juh 
Barány mecz. 29. 
Nyairűl öreg eset ki  153 
Barany   414”. 
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A 18–19. századtól már bővebben tájékoztatnak a történeti adatok a pásztor-

kodásról. A juhállomány a merinói juh vagy birka megjelenésével jelentős mér-

tékben gyarapodott, s ez arra is késztette a városi hatóságot, hogy a jószágállo-

mány veszteségeit szigorúbban ellenőrizze. Kecskemét város magisztrátusa az 

1780. október 21-én hozott határozatában erre tér ki:  
 

„1. Hogy a‟ juhászok az elesett juhoknak nem jegyeivel egyedül, mint eddig, hanem 
egész bőrivel számoljanak, a‟ mellyel együtt 2. a faggyut és husát is, mint hogy egyene-
sen a‟ gazdát illetik, beadják, hogy így 3. a‟ feleségeik a‟ gyertya méártástól és árulástól el 
tiltassanak 4. Jegytelen juhot pedig senkinek tartani, annak el vesztése alatt tellyességgel 
nem szabad, úgy nem külömben 5. ha a nyáj juhásznak bujtárostól a‟ telelőn (értvén a‟ 
gazdaság juhai között), ha 100-nál több találtatik, confiscaltatik…”318  
 

A kecskeméti statútumból tehát arra is fény derül, hogy a pásztorok jelentős ma-

gánfalkával rendelkeztek, s télen a gazdákhoz adták tartásra, amit korlátozott a 

hatóság. A juhászok juhállományára vonatkozóan a kecskeméti tanács 1819. ápri-

lis 19-én hozott határozatot:  
 
„Tapasztaltatván, hogy ezen város közlegelőit a‟ naporól napra szaporodó juhok száma 
elborítván, a‟ jószágtartó lakosok a‟ marhák tartásában megakadályoztassanak, 
mellyekből a publicumra nem kevés kár szokott háromolni. Ezen kárnak, vagy némelly 
részben is leendő meg enyhítéséről gondoskodni kíváván ezen tanács, mint hogy több 
hiteles jelentésekből az jött volna világosságra, hogy majd minnyájan a‟ juhászok közül 
juhaiknak számát annyira meg szaporították, hogy egynek egynek három négyszáz vagy 
több juhai is volnának, a‟ melyet a‟ közönségnek tetemes kárával és meg csalattatásával 
a‟ közlegelőkön tartanak. Nehogy tehát a‟ legelők illyetén vissza élésekkel tovább is ter-
heltessenek, meghatároztatott, hogy ennek utána a‟ fejős juhásznak 50, a‟ nyáj juhásznak 
pedig 120 öreg juhoknál többet tartani szabad nem lészen. Külömben a‟ kit közzülük 
ezen határozást által hágni tapasztaltatna, a‟ megállapított számon felül találandó juhai 
confiscaltatni fognak, azon megjegyzéssel, hogy ezen határozás a‟ juhászoknak a‟ legkö-
zelebbi nyírás alkalmatosságával tudtukra adattatván, juhaikat Demeter napjára a‟ kitett 
számra meg kevesíteni, mind pedig igazán ki tetsző jegyet rájuk tenni kötelesek lésznek, 
és a‟ teleltetésre gazdájok csupán a‟ meghatározott számú juhokat tartozni fognak bé 
venni…”319  
 

1822-ben a következő rendeletet hozta:  
 
„A‟ juhoknak a‟ lakosok birtokaihoz és a közönség szabad legelőihez mérsékelt meny-
nyiséggel lehető tartások iránt költ, és több ízben közhírré tétetett jó rendelések, úgy 
a‟ juhászok által a‟ nekiek megengedett számon felül megtartott móddal mi móddal 
meg lehető meg kevesítések iránt tett határozások, nem külömben a telelőkön a‟ zöld 
búzavetéseknek épségben lehető megtartások iránt kőlt tilalmak mind eddig kívánt 

 
318  Iványosi-Szabó 1991: 104–105. 
319 Iványosi-Szabó 1991: 197–198. 
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következésük nem lévén, ‟s e‟ miattmajd minden nap újabb panaszokra alkalmatosság 
szolgáltatván, a‟ midőn e‟ tanács arról tanácskozot, hogy a‟ fellyebb érdeklett közinté-
zetnek miklént lehetne legsikeresebb foganatot szerezni, addig is még más hathatósabb 
módok elő vétetnének, az állapíttatott meg: 1. Hogy a‟ Tanácsnak 1821. évi september 
21-i 828. és 879. sz.a. hozott és akkoriban is tétetett rendelései tizedenként republi-
caltassanak. 2. Hogy mind a‟ gazdák, mind a‟ juhászok juhainak száma hitelesen tudód-
hasson, ‟s ennél fogva a‟ száj pénz is fogyatkozás nélkül bé szedődhessen, ‟s a‟ restansok 
neveik számadások alkalmatosságával a‟ közönség tudományára lehessenek, de a‟ juhok 
regulatioja is ‟e szerint foganatba vétessen, 2-ik bíró és senator Ladányi Sándor, senator 
Bódogh Antal, borbíró és senator Vékony Péter és Tóth Antal urak a‟végett küldetnek 
ki, hogy tizedenként maguk eleikben kívatván a‟ juhos gazdákat, kik is lajstromaikkal, a‟ 
vagy rovásaikkal a‟ város házánál meg jelenni kötelesek lésznek, azoknak, úgy juhászaik-
nak elő mutatott jegyzékeik szerént ennek utána minden esztendőben conscribállyák, 
melly meg esvén, a‟ notáriusi hivatal az ejectatiot véghez viszi, és az e‟képpen el készített 
lajstromot a‟ borbíró úrnak az incassatio végett által adja, és a‟ ki fizetni nem akarókat 
haladék nélkül bírói assistentia mellett exequaltatni fogja…”320  

 

A pásztorok, de különösen a juhászok visszaéléseinek megszüntetésére na-

gyon ügyelt Kecskemét városa. Tiltották számukra a lovak tartását, korlátozták a 

szamarak számát is. Tilalmazták a keményfabot, s általában a pásztorok számára 

a fegyver, csákány, fokos használatát, amellyel a verekedésnek kívánták elejét 

venni. A magisztrátus 1726. szeptember 8-án hozott határozata értelmében a 

pásztoroktól „balták, csákányok és egyéb fegyverek elvétetni rendeltetnek”.321  

A tolvajság megszüntetése érdekében a következő határozat született 1782. ok-

tóber 8-án:  
 
„A pásztorok tolvajlásásnak mennyire lehető meg gátolására, minden eszközöknek, 
mellyek a‟ ragadozásra leg inkább látatnak alkalmatosságot szolgáltatni, eltiltására ren-
deltetett, hogy mind azok a‟ nagy vas fazekak, mellyek eddig a‟ tejnek forralására szol-
gáltanak, el szedettessenek, és csak azok hagyattassanak meg, mellyek három vagy négy 
ember eledelének meg készítésére elégségesek.”322  
 

A keményfabotok tilalmazását 1822-ben eszközölte a kecskeméti magisztrátus:  
 
„A‟ juhászok körül azon visszaélés tapasztaltatván, hogy többnyire kemény, és gyümölcs 
fákból készült botokat tartanának, mint hogy ezen vissza élés a‟ juhászok a‟ verekedésre 
külömben is nagyon hajlandóknak lenni tapasztaltatván, néha a‟ verekedés közben meg 
történhető nagyobb veszedelmre, többnyire pedig a‟ gyümölcs fáknak lopására adna al-
kalmatosságot, annál fogva mind a‟ veszekedés közben meg eshető nagyobb vesze-
delmnek eltávoztatására, mind pedig a‟ gyümölcs fáknak lopásának annyival inkább 
lehető meg gátlására rendeltetet, hogy senki ezen túl a‟ juhászok közzül kemény vagy 

 
320 Iványosi-Szabó 1991: 215–216. 
321 Iványosi-Szabó 1991: 57. 
322 Iványosi-Szabó 1991: 109. 
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gyümölcs fából tartani 12. pálcza büntetésnek terhe alatt ne bátorkodjék. Melly 
határozás a‟ szükséges tudomány és a‟ juhászoknak ehhez leendő szoros alkalmaztatása 
végett a‟ jövő Demeteri juh behajtáskor és számláláskor t.i. a‟ mikor a‟ juhászok ide haza 
meg fordulnak, több ízben ki hirdettetni rendeltetett.”323  
 

A fejős juhászok számára tiltották a szamarak tartását:  
 
„Szinte a juhászok körül tapasztaltatván az a‟ vissza élés is, hogy a‟ fejős juhászok 
szamarakat tartanának, melly valamint szokásban soha nem volt, úgy most nem csak 
szükségtelennek, de károsnak is találtatott, azértis ebbéli vissza élés a‟ fejős juhásznál 
található akárki szamarának confiscaltatásaterhe alatt jövendőre tilalamaztik”  
 

– határozott a tanács 1822-ben.324 A többi juhászok szamártartását is korlátozta a 

kecskeméti tanács. 1828-ban rendelkeztek erről:  
 
„Tapasztalván az, hogy a helyben történő lopásokat nagy részt a‟ juhászok cselekszik, 
azt pedig nekiek a‟ felesleg való szamarak tartása alkalmatosságot nyújt, rendszabásul 
téteik, „s a‟ tized gyűléseken is közhírül tétetni rendeletetik, hogy juhászoknak szama-
rat tartani tulajdonképpen szabad nem lészen,a‟ Gazdák pedig köteleztetnek arra, ho-
gy Demeterkor kezdve juhfalkáik mellett felesleg számú szamarakat „s a‟ legnagyobb 
falkánál ötnél többet ne tartsanak, azokat is maguk béllegeikkel megjegyezzék, külöm-
ben minden féle billeg nélkül találtatandó, vagy felesleg számú szamarak a‟ mezei biz-
tos „s pusztázó hadnagyok által el vétetni s confiscaltatni fognak.”325  
 

A hátaslovak tartása is tilos volt:  
 
„Jelentvén ezennel, hogy a‟ juhászok közül többen találtatnak, kik hátas paripákat tar-
tanak. Megbízattatott annál fogvva a‟ fiscalisi hivatal, hogy miután a‟ felsőbb ren-
delések értelmében a‟ juhászoknak hátas paripákat tartani szabad nem volna, az ollya-
noknak lovaikat bé hozatván, árverésen adják el.”  
 

– határozott a magisztrátus 1834-ben.326 

A pásztorkodásra a másik két városból is számos történeti adat szolgál tájé-

koztatással. Ismeretes, hogy Cegléden 1787. január 19-én kezdődött a „pásztor 

állítás”, ekkor „meg fogadott Kos Pásztornak Szakter János, aki minden kostól 

egy poltúrát, a bárányonként pedig egy krajcár fizettséget, s minden hétre öt ke-

nyeret kapott”. Szakter András pedig  
 

 
323 Iványosi-Szabó 1991: 173–174. 
324 Iványosi-Szabó 1991. 174. 
325  Iványosi-Szabó 1991: 271. 
326  Iványosi-Szabó 1991: 284. 
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„kospásztornak fogadtatott fel 1836-ban, s hetente négy kenyeret, 5 icce kását másfél 
font szalonnát egy meszely sót kapott valamint kosonként 3 krajcárt, és minden nyáj-
ból egy bárányt”.  
 

Február 12-én Bicskei Rácz Mihály a „Girinczi és Homok utzai Marha mellé fo-

gadtatott Gulyásnak”, évi 60 forint volt a bére és 12 marhateleltetés. Minden 

számos marhától (a növendékeket, fiatal állatokat egy „öregszámba” vették) egy-

egy kenyeret. A szilaj méneshez csikósnak Hajdú Jánost szegődtették február 15-

én 50 forint évi bérért, valamint 6 marha teleltetéséért, s lovanként egy kenyérért. 

Az alszegi gulyást is ekkor fogadták meg Veres Mihály személyében, 60 forint fi-

zetség, 10 marhateleltetés és marhánként egy kenyér volt a járandósága.327 Nagy-

kőrösön Dobozi Mihály állt gulyásnak az 1793. esztendő legelején, akinek öreg-

bojtárjával együtt 90 forint volt a bére, három bunda, 14 db marhateleltetés és 

egy nyers marhabőr. Hoitsy Pál tudósítása szerint a ménes csikós egy állat után 

egy forintot váltócédulában, egy kenyeret, 10 icce kását, illetve tarhonyát kapott 

évi bére fejében Kecskeméten a 19. század közepén.328 

A ceglédi tanács is tiltotta a fejős juhászok Demeter nap előtt való felfogadá-

sát, előírták, hogy csak Gergely nap előtt két héttel szabad. A fejős juhászok bére 

Cegléden 6 forint készpénzből állott, valamint 20 mázsa sóból, egy pár fejelléses 

csizmából, egy napi juh (30) tartásból (teleltetésből), vasárnapi tejből (a vasárnap fejt 

tej őket illette meg), és a sajtruha, illetve azért járó 24 krajcár volt.329 

A pásztorok a megállapított bérük fejében abrakot is szedtek a gazdától. Ez a 

szokás Cegléden volt gyakorlatban. A ceglédi tanács 1814-ben kénytelen volt 

meginteni a pásztorokat azért, mert a legnagyobb dologidőben keresték fel a gaz-

dákat  
 
„Minthogy a‟ Pásztoroknak azon rendetlen szokások által hogy takarás és nyomtatás 
idején mikor leg melegebb idő szokott lenni, és a‟ Marháknak itatására leg nagyobb 
szükség volna, a‟ Tanyák között az Abrak szedésben Heteket is el töltenek és ez által 
gyakran a marhákba nem kevés károkat okoznak”.  
 

Emiatt eltiltották őket az abrakszedéstől, „ellenkező esetben az illyen Pásztor 

keményen meg fenyittetik” – hangzott a dörgedelem.330 

A jószág kihajtása a legelőre április végén, hagyományosan Szent György 

napkor, vagy május első hetében történt. Különösen nagy eseménynek számított 

a pusztákra való kihajtás. Kecskeméten még a 19. század végén is négy falka mar-

ha („négy barom a‟vagy ménes”) ment ki a legelőre. A tenyészanyák alkották az 

 
327  PML CgV Tan. Jkv. 1781–1793. 1787. febr. 12, 17. 77.; 1787. jan. 19. 75.  
328  PML NkV Tan. Jkv. 1740–1796. Nro. 347; Hoitsy 1881: 550. 
329  PML CgV Tan. Jkv. 1816. jan. 12. 442–443. 656. sz. 
330  PML CgV Tan. Jkv. 1814. jan. 7. 4141. sz. 266.  
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anyabarmot, velük voltak a szopós borjak is, valamint a megfelelő számú tenyész-

bikák. A másod-, harmad-, negyedfű üszőkből állt a szűzbarom. Külön gulyát alkotott 

a tinóbarom (herélt bikaborjú, illetve növendék állat). Legnagyobb munkát az 

anya- és a szűzbarom elkülönítése, illetve az üszők elválasztása az anyatehéntől je-

lentett. A borjas teheneket egy nagy akol elé hajtották, s az üsző borjakat pedig 

bezárták az akolba. Az anyabarmot innen tovább hajtották a tinóbaromhoz, ahol a 

tinóborjak elválasztása történt meg. Az anyabarmot és tinóbarmot külön legelőre 

hajtották. Csak amikor már messzire haladt az anyabarom, s nem hallatszott a te-

henek bőgése, akkor eresztették ki az üszőket az akolból, s közéjük eresztettek 

40-50 darab higgadt meddő tehenet is, azok fogták össze a falkát, vezették a gaz-

dabarmot a nekik kijelölt legelőre. Legutoljára az ökörcsorda kihajtására került sor. 

A jószág „kiállítása” után két hétre eresztették a legjobb legelőkre az ökröket.  

A századforduló idején még Kisbugacra csapták ki a 800–900 darab üszőkből álló 

szűzbarmot, szűzgulyát. A tinóbarom, tarkabarom (pirostarka tehenekből állott), ökör-

csorda Nagybugacra került. Itt legelt a törzsbarom is, 60–70 darab marha, amely 

Nagybugacon volt egész esztendőben.331 Nagykőrösön és Cegléden a „kintháló” 

jószág a tágas belső legelőkön tartózkodott. 

A „bejáró” csordabeli teheneket, lovakat, ökröket, sertéseket naponta eresz-

tették ki a csordajárásra, rendszerint napfölkelte után, s estefelé hajtották vissza. 

A gulyást, csordást, kanászt bojtárja, s kutyái segítették az őrzésben és a terelés-

ben.332 A kancákat rendszerint a nyomtatás megkezdéséig tartották kint a legelőn. 

A 19. század második felében, 1864-ben Cegléden, 1875-ben Nagykőrösön tör-

tént meg a legelő felosztása. Az egyes gazdák, volt jobbágyok, zsellérek szántó-

földi művelésre foghatták fel a legelőföldet. A legelőfelosztás előkészítése során a 

gazdák döntöttek arról, hogy csordajárásokat hagynak meg a közöslegelőből.333 

A legeltetés kapcsán szükséges említést tenni arról is, hogy a jelentős számú 

baromfifélék őrzése rendszerint a gyermekekre hárult. A mezőváros – a Három 

Város – sajátosságaként a nagyszámú csirke, tyúk, kacsa, lúd, liba, pulyka, 

gyöngytyúk, a sertéssel együtt, a városi portákon, valamint a tanyákon nevelke-

dett, s nagy szükség volt a gyermekek munkájára. Ezért a gyermekek iskoláztatása 

érdekében lépett fel a hatóság. Például Cegléd város tanácsa 1870. június 6-án 

tette közzé hirdetményében:  

 
331  EA 435.; EA 1255.; EA 8283. 
332  Érdekességként említjük meg, hogy Cegléden 1854. augusztus 13-án „Gyura Mihály tehen 

csordás cselédje pénteken reggel a fuvo tülkit elvesztette – a‟ ki vissza adja illő jutalmát fogja 
kapni” – adta hírül a városi tanács körözvénye. PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1854. aug. 
13. 8. sz. 

333  A csordával kapcsolatban érdekes adat bukkan fel Cegléden: „Figyelmeztetnek a szűlék, hogy 
gyermekeiknek szigorúan hagyják meg, hogy esténként haza járó tehén és disznó csordákat ne 
háborgassák, mert általa a kellemetlensék (sic!) a szűlékre fog háramlani” – tette közhírré Cegléd 
város tanácsa 1870. május 15-én. PML CgV Hirdetések Jkv. 1868/70. 1871. máj. 15. 23. sz. 
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„Tapasztaltatván ,hogy a szülők gyermekeiket tavasz beáltával az iskolából kifogják, 
leginkább azon czélból, hogy azokat barmok és baromfiak őrzésére használják, – 
minthogy az iskoláztatás félbeszakítása a tanítóság eredményét veszélyezteti, de az 
1868ik évi 38ik törvényczik határozottan is rendeli, hogy a szorgalom idő legalább 8 
hónap legyen, – miért a baj lehető elhárítása czéljából figyelmeztetnek a lakosok, hogy 
gyermekeiket az iskolák látogatásától ellvonni annál inkább óvakodjanak”,  
 

mert ellenkező esetben büntetésre számíthatnak.334 

A pásztoroknak maguknak kellett gondoskodniuk az egész éven át tartó ha-

tárbeli tartózkodásról. A legelőn elkészítették a szállásukat, a cserényt, csörényt.  

A cserény jellegzetes pásztorépítmény a Duna–Tisza közén. A hozzá szükséges 

fát és vesszőt a várostól igényelték (a kecskeméti kapubeli gulyatartó gazdaság 

kérte például 1807. március 2-án a kőrösi tanácsot, hogy „egy gulyás cserénynek 

fonni való vessző adattasson az erdőről”, amit meg is kapott).335 A felállított osz-

lopokat, cserénykarókat vesszővel fonták be jó embermagasságig. A négy oldallal 

határolt zártabb rész a tulajdonképpeni csörény, cserény, a pásztorok legfőbb szál-

láshelye. A cserényfalat vesszőből font táblákból rakták össze. Leverték a cserény-

karókat, erősebb faoszlopokat, amelyhez cserényszila, bikacsök segítségével erősítet-

ték fel az oldalakat, az elsőcserényt, oldalsócserényt, végcserényt, hátsócserényt. A végcserény 

és elsőcserény tartotta a deszkából készített cserényajtót. A hátsócserény és végcserény sar-

kát deszkákkal lefödték, s ez az enyhhely volt a sátor. Herman Ottó a 19. század 

második felében itt találta a nyeregpadot, amelyen a féltettebb nyergeket, lószer-

számot tartották. A cserény fala mellett állt a földbe ásva a szolgafa, szolgavas, rá-

akasztva a bogrács. A furkót, fejszét, tüsökből kötött söprűt, bunkósbotokat, cifra faragá-

sú kavarókat, palókákat, kolompokat, békókat, kenderkötél nyűgöket. A számadó ládá-

ja is itt állt, valamint a szalonnás iszák. A gyalogszékek szolgáltak ülőalkalmatosság-

ként.336 Madarassy László már jobban felszerelt cserényt ismert meg az 1900-as 

években. Legfontosabb eszköze volt a kenyeresláda vagy szökröny, amely lakat alatt 

tartva őrzi az eleséget, mint korábban a taliga. A nyeregpadra rakták a lószerszá-

mot (kantárt, terhellőt, szügyellőt, farmatringot). A gúnyapad (az elsőcserény előtt állt) a 

vizespad szerepét is betöltötte. A lakos pásztor főzéskor rajta dolgozott, mosoga-

tott, utána pedig a nagyobb edényeket s ruhákat, subát, rakták rá. A gyalogszék 

négylábú ülőalkalmatosság, vagy ha nem volt, csombékból vágtak ülőkét maguk-

nak a pásztorok, esetleg összehajtott subájukra ültek. A cserény falára akasztották 

a kanalast (átlyuggatott deszkába dugdosták a fakanalakat), sósszelencét, vagy sósku-

pát, sósbödönt, sóstülköt, sósgurgulyát, a bárány vagy borjú bőréből csinált iszákot, 

amelyben szalonnát, dohányt, pipát s egyéb apróbb szerszámot is tartottak. A ke-

 
334  PML CgV Hirdetések Jkv. 1868/70. 1870. jún. 6. 6. sz. 
335  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1805–1808. 142. sz. 
336  Vahot 1953: 109–111; Herman 1895; Vö. Balassa 1974. 



441 

nyérhajasban tartották a kenyér haját, amelyet akkor adtak a marhának, ha megri-

adt (füstje nyugtatólag hatott a jószágra).337 Az ivóharang kiszolgált kolomp volt, 

füllel ellátták, s így merítettek vele vizet a vödörből.338 Ha a tehén már megelégel-

te fejlett borja szoptatását, akkor „elrúgta” magától. A gazda, vagy a pásztor hogy 

kímélje a tehenet, s mielőbb fejni tudja, mesterségesen rövidítette le a szopás ide-

jét, „elrúgtatták” a borjút. E célra szolgált a szopásgátló (borjúpalóka, bornyukan-

tár), amely a különböző apróbb szerszámokkal együtt a cserényben kapott helyet. 

A borjú orrára kötötték, s amikor szopni akart, megszúrta az anyját, s az elrúgta 

(rúgott borjú, illetve „elrúgatott” borjú). E célra szolgált a sündisznó bőréből csi-

nált sünpalóka, szöggel kivert szögespalóka is. A libicpalókát a borjú orrára kötötték, 

s így akadályozták meg a szopásban. A kecskeméti pusztaságon, s bent a Három 

Városban is használt göncibékó, cigánybékó, fabékó, lószőrből és kenderből készített 

nyűg (a ló lábára téve akadályozták mozgásában, hogy legelés közben messzire el 

ne kóboroljon), karikásustor vagy kancsika is a cserényben kapott helyet.339 

A pásztorszállás hátsócserényének folytatásában állították fel a szárnyékcserényt, 

amely végcserénnyel, s a harmadik fonott fallal alkotta a lószárnyékot. Itt rótták össze 

a jászolt, amelyet gyakran szénázósaraglyával helyettesítettek. A pásztorok ide kötöt-

ték be éjszakára lovaikat. A lószárnyék oldala mellé állították az eleséges taligát, 

amellyel a számadó kivitte az eleséget, kenyeret, szalonnát, tarhonyát, s ruházatát 

is benne tartotta. 

A cserény előtt verték le a lókarót, a bornyúkarókat, melyekhez a lovakat, s fe-

jőstehén borját kötötték napközben. A cserénytől nem messze állították fel az ál-

lófát. Herman Ottó Bugacmonostoron öt méter magas nyárfát látott, amelynek erős 

ágaira felkapaszkodhatott a pásztor, hogy megnézze, merre legel a barom.340  

E funkciójáról nyerte a látófa nevét is (a nyársapáti pusztában a magasabb ho-

mokdomb is hasonló célt szolgált, a lakos pásztor onnan is leste, mikor jön a 

számadó a heti kenyérrel és szalonnával. Kecskeméten a Ballószeg peceki dűlőjé-

ben volt a hasonló célokat szolgáló Kenyérváró halom, Szentkirály pusztán pedig a 

Kenyérváró domb). Fejőágas híján a teheneket is hozzákötötték fejéskor. A döghúst 

is az alsóbb ágaira akasztották, hogy a kutyák elérhessék. Gyakran a dögbőrt is 

rajta szárították. 

A Három Város pusztaságain, úgyszintén a szomszédos kiskunsági területe-

ken jellegzetes enyhely volt a szárnyék, amely három ágból állt. Sövényből, nádból 

is kötötték. Az egyik mindig észak felé nézett, a másik kettő szétágazva délnek, 

úgy, hogy bármilyen irányból is fújt a maró, hideg szél, védelmet nyújtott a pász-

tornak. 

 
337  Madarassy 1912: 48–56. 
338  Madarassy 1906: 202–205. 
339  Madarassy 1912: 57–58. 
340  EA 182; vö. Balassa 1974: 77–80. 
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A száras nyéket állították fel a kappantanya bejárata előtt is. A nőtlen juhászle-

gények, kappanok (a kamasz gyerek mutáló hangjának kappanhangú alapján) gyak-

ran csináltak maguknak kisebb kör alakú sáncot, ahol tanyázhattak zord idő ese-

tén. Kada Elek tudósítása szerint még a 19. század elején lehetett ilyen létesítmé-

nyeket találni a pusztákon Kecskeméten és környékén.341 Hasonló célokat szol-

gálhatott a Kappan-halom is, Cegléd és Nagykőrös határvonalán.342 

A juhász tanyázása lényegesen egyszerűbb volt. A csobolyó, vizesedény, a suba, 

élelem, bogrács a teherhordóra, a tergenyészszamárra került a nyereghez kötve.  

A gúnyásjuhász állandóan vándorolt a nyája után, s amikor a juhászdél, az estiállás 

ideje elérkezett, akkor a számadó vagy az öregbojtár, a bács, leütötte az ásót a föld-

be, ráakasztotta az ivóharangot, jelezve a megállást éjszakára, Madarassy László 

közlése szerint. A magával hordott suba, bunda kényelmes fekvőhelyet és védel-

met is biztosított egyben a pásztor számára.343 

A gulyás és csikós számadó segítségére volt az öregbojár, valamint a második boj-

tár, s több szilaj legény. Az öregbojtár vigyázott a szállásra, ügyelt a jószágra, ha a 

számadó bement a városba élelemért taligájával, de gyakran őt küldte maga he-

lyett begyűjteni a kenyeret és szalonnát, vagy tarhonyát. A lakos (ügyeletes bojtár) 

is bejárt, ha rákerült a sor, minden héten, szombaton. Segített a jószág számbavé-

telekor is. 

A hatóság is előírta, hogy pontosan vegyék számba a gulyába, csordába, mé-

nesbe vert állatokat. A számadó kötelessége volt pontos rovást készíteni, azaz egy 

farudacskára véstek egy-egy állatnak megfelelő vonalat, rovást, amelyet kettétört, 

s az egyik felét átadta a gazdának, aki behajtáskor ellenőrizni tudta vele a jószág 

mennyiségét. Természetesen a jószág megjelölése, billyogozása billyogzóvassal is az ő 

kötelességei közé tartozott, amennyiben a gazdája nem végezte volna el. A szám-

adó vagyonnal felelt a falkába vert állatokért. Különösen felügyelt rájuk a mező-

városi magisztrátus, nehogy kár essen a legelőn lévő állatokban. Az elhullott jó-

szág jegyét, bőrét is elő kellett mutatnia. Vagy a cserénynél tartózkodott, vagy a 

gulyát, ménest ellenőrizte a számadó. Reggelenként számba vette az állományt, 

felelnie kellett érte.344 

Rendszerint a második bojtár, vagy az arra kijelölt pásztor töltötte be a lakos 

tisztet. Korán reggel főzésnek fogott, hogy mire elindul a barom, ehessenek a 

többi pásztorok. Este, mikor lepihent a jószág, ismét főznie kellett. Amikor társai 

éjjel pihentek, a lakos őrizte a barmot. Fogyasztották a tejet, melyet neki kellett ki-

fejnie. A szalonna zsírjában pirított tarhonyát, kását, illetve szárított tésztát, laskát 

főztek össze öregtarhonyával, s ezt nevezték tutajosnak, lebbencsnek, fordított kásá-

 
341  Kada 1895; EA 4332; vö. Balassa 1974. 
342  Vö. Hidvégi 1984: 103; lásd Novák 1997b. 
343  Madarassy 1912: 5, 7, 9. 
344  Madarassy 1912: 12–35. 
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nak. Olykor vágtak marhát is, vagy borjút, amelynek felszabdalt húsát „jól kipör-

költék” Hóitsy Pál szerint. Napra kiterített subán megszárították, zsákban tették 

el, s alkalomadtán főztek belőle gulyást. Természetesen a pörkölt is fő eledelüknek 

számított.345 

A cserénynél készítették a pásztorok a messzeföldön híresnek tartott kecskemé-

ti tarhót. Vahot Imre tudósítása szerint a tarhót édesen altatott tej: a felmelegített 

tejet visszahűtik a fejés hőmérsékletére, s magot tettek bele (a mag pirított kenyér), 

ami „összerántotta”. A gömölyetúrót is készítették. A friss fejésű tejbe oltót tettek 

(borjú vagy bárány sózott gyomrát), amitől összement a tej, s annak savóját gyolcs 

ruhán át szűrték le. A gulyások vajat nem csináltak, csak a gazdasszonyok a vá-

rosban.346 

A pásztorok gyakran tüzelésre használták fel a legelőn megszáradt tehénganét, a 

tőzeget is. Például Cegléd város igen károsnak ítélte meg a legelőn lévő marhatrá-

gya összegyűjtését, mert hiányában fokozatosan romlott annak minősége. Csak a 

pásztoroknak engedélyezték a tőzeggel való tüzelést, csakis a maguk szükségleté-

re szedhettek.347 

A juhászoknak ment legjobban soruk. Herman Ottó írja a 19. század végi ál-

lapotokról:  
 

„Beléeresztve a juhászatba […] az alapfelosztás ez: fejős juhász, ellető juhász, bárányos, 
meddő juhász, ürüs, kosos- és végre nyájajuhász. Az utóbbinál meg kell állapodnunk, mert 
a közelmultig a legnomádabb volt. Kecskemét táján a homokok körül, tehát az ázsiai-
val analóg területen legeltette nagy, kizárólagosan ürükből való nyáját; volt teljes boj-
társzervezet mellett, harminczig való szamara, mely a cókmókot felváltva hordta. A 
területet kiszemelte a számadó bojtár, ki legott kopolyaásáshoz fogott, hogy mikorra a 
nyáj és a számadó megérkezik, legyen ivóvize embernek, jószágnak mind közön-
ségessen. Mikor a nyáj megérkezett, a számadó a legalkalmasabb helyen letűzte az 
ásót, kivette a ragyogóra csiszolt ivókolompot s reáborította a kitűző ásónyél végére: 
ez volt a helyfoglalás jele [Kecskemét egykori polgármestere »Kada Elek elhunyt jó-
emberem megállapítása« – HO megjegyzése] Evvel letelepedtek, főztek és legeltettek, 
a míg a legelő jó volt. Elérkezvén a helyváltozás ideje, a számadó levette az ivóko-
lompot, kiadta a rendeletet: »rakodjatok!« mire a szamár teher alá került s az elvonulás 
megtörtént…”348  

 

Amikor a juhászok vándorolva terelték nyájaikat, akkor a szabadban háltak.  

A juhászdél (esti pihenő) számukra köszöntött be legkorábban, s legtovább tartott 

a pihenés. Reggel indultak tovább.  

 
345  Hoitsy 1881. 
346  Vahot 1853: 110–111. 
347  PML CgV Prot. Magistr. 1828–1834. 1832. jan. 28. 379. sz. 224.  
348  Herman 1914: 14. 
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A juhokat rendszerint esztrengákban tartották, ott fejték meg az anyajuhokat, 

vágták gyapjukat, ott készítettek túrót, sajtot. Cegléden például a városközponttól 

Nyugatra eső Déllő tava környékén sorakoztak az esztrengák a városrendezést 

megelőzően a 19. század első felében. A pusztákon gyakran külön helyet jelöltek 

ki a juhok számára. A pusztaszeri birtokosok például azért fordultak 1809 áprili-

sában a kecskeméti tanácshoz, hogy szabályozza az esztrengák elhelyezésének 

rendjét, mert a juhok károkat okoztak a tanyák körül. „…oly rendelés téteti, hogy 

az Istrongák az Juh Járásban a‟ Tanyaként leg alább is 100 őlnyi távolságra egy-

mást követő sorban állíttassanak föl”, döntött a magisztrátus a gazdák javára.349 

A jószág legeltetése és őrzése igen kemény munkát jelentett a pásztorok szá-

mára. Sokat kellett bajlódni a marhákkal, s az érzékenyebb lovakkal. Napvirradat 

tájban indult meg a barom, a ménes, s a pásztorok lóháton, karikás ostorral terel-

ték, őrizték. A kutyák voltak nagy segítségükre. A 19. században a nagytestű ko-

mondor szolgált mellettük, amely testi erejével megbirkózott a réti farkasokkal is, 

szöges nyakörv védte nyakát, nehogy a farkas átharapja a torkát. A jó komondor 

nagy értéket képviselt. Például Ferkó János számadó juhász komondorát, „mely-

lyet a‟ nyájőrzésre két juhokon szerzett” agyonlőtte a szentkirályi erdőben Bálint 

Kovács János 1812-ben.350 A magisztrátus elé került a dolog, s 50 forint kártérí-

tést kapott a kárszenvedett juhász. A puli kutya is előfordult a juhok mellett a 19. 

század első felében. Cegléden egy juhász azért tett panaszt a tanácsban 1839-ben, 

mert az egyik társának „Kiss puli ebei a kocsi út félen legelő nyáját megzavarta”, 

s kár esett a falkában emiatt.351 

Nagy munkát jelentett a delelő barom, ménes itatása is. A 19. század elejéig 

általában egyszerű ásott gödörkutakból, kopolyákból, vagy pusztai tavakból, erek-

ből, s a Tiszán itattak. A kopolyák ásását tiltották a mezővárosi hatóságok, mert 

veszélyes volt, hogyha elhagyták (például Kecskemét városa 1829-ben is elrendel-

te a kopolyák betemetését), mégis használatban maradtak (Kecskemét 1885. évi 

térképén Ballószegen „Kettős Kopolya”, Monostoron pedig „Takács kopolya” 

nevű kutakat tüntettek fel).352 A 19. század közepe táján egyre inkább téglával ki-

rakott ásott kutakat készítettek (például a Kőkutat Bugac Tolvajos részén),353 

amelyből ágasra állított gém és ostorfa segítségével, vederrel merték ki a vizet a pász-

torok, s fatörzsből kivájt vályúból itatták meg a jószágot. Itatás után delelt a ba-

rom, ménes. Ez az időszak volt a legrosszabb, mert a kora délutáni órákban érte 

el nyáron a hőség a tetőfokát, ekkor volt a bogárzás. A böglyök, köpőlegyek, szúnyo-

gok raja ellepte a falkát, s könnyen megriadt, futásnak eredt, akárcsak ha hirtelen 

 
349  BKML KkV Tan. Jkv. 1808–1809. 129.  
350  BKML KkV Tan. Jkv. 1812. febr. 7. 156. sz. 75–76.  
351  PML CgV Bírói végz. Jkv. 1838–1839. 516. sz. 
352  BKML Térképtár; vö. Madarassy 1912. 
353  BKML Térképtár. 
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feltámadt a tátorján, a délnyugat felől viharral érkező zivatar, vagy ha észak felől 

fújt a homokos felkavaró szél, jött a jászeső Bugacon. A bogárzás ellen legjobb 

védekezés volt a jószág fürödtetése. Bogárzó tavakban, pocsolyákban enyhülést 

szerzett a barom, a ló is felüdült, ha megúsztatták ekkor (Kecskemét határának 

szarkási részén volt az Úsztató domb, a környékét is Úsztatónak nevezték). A pusz-

tákon legelő vagy a „kinnháló” jószág védelmét szolgálta a szárnyék, de az akol 

(földből, gallyakból, ganéból készített enyhely) is. Gyakran egy-egy magasabb 

homokbucka szélvédett oldalába terelték a barmot vagy ménest (Kecskemét Fel-

ső-Pusztaszer pusztáján a Szárnyék-halom is ennek emlékét őrzi). E célból készítet-

ték a pásztorok a kör alakú, karók közé vert tőzegfalú enyhelyet. Gyakran árkot is 

ástak kör alakban, szúrós gallyakból garágyát is készítettek neki, amely védelmi 

rendszer kellő biztonságot nyújtott az állatoknak a férgek ellen, úgyszintén a far-

kasok ellen. 

A pásztorok kötelességei közé tartozott a jószág gyógyítása is. Madarassy 

László említi, hogy a kecskeméti pusztákon a pásztorok nyüvezőfával csapták be az 

állat sebét, s a farkával is a hátára csaptak, hogy hatékonyabb legyen az orvoslás. 

A jószág bőrébe került nyüveket, pondrókat nemcsak füstöléssel igyekeztek ki-

hajtani, hanem ráolvasással is. Némely pásztorok a karácsony éjszakáján véletle-

nül asztal alatt maradt kalappal próbálkoztak megindítani az állat elakadt vizele-

tét. Ha felpuffadt a jószág, ritkán segíthettek a bajon. Általában tályoggyökeret húz-

tak a ló szügyébe, a marha bordája közé pedig kést eresztettek, így szúrva meg a 

böndőjét, hogy kijöhessen a megszorult gőz. A juhászok gatyájuk korcába akasz-

tották a ruhellőszerestülköt, vagy a suba szőrébe kötötték, s alkalomadtán rühzsírral 

kenegették meg a juh megférgesedett bőrét. A kikküves zacskót is magukkal hord-

ták, a kékkő (rézgálic) oldatával kenegették be a sántaságba esett juh lábát, melyet 

végső esetben késükkel meg is faragtak.354 Ezzel kapcsolatban egy korai példát 

említünk 1655-ből: a kőrösi tanács számadásában szerepel, hogy „Kek köwet 

wette‟ Juhok gyogyitasara dn. 4. Egy Fel fűlőt Juhok itatni walot dn. 10.” 

1657-ben a lovak gyógyítására is előbukkan adat: „Timsot Gyalog Törökönek dn 

1. Tyimsot lowak hatara dn.” Tehát a lovak feltört hátát timsóval fertőt-

lenítették és gyógyították.355 

A pásztoroknak ébren kellett ügyelniük a jószágra, mert ha megriadt a jószág, 

mehettek utána, de még éjszaka is elkóborolhatott a barom (amikor a legeltetőcsillag 

ragyog), megindult legelni, később ismét megpihent a falka.356 A tolvajoktól is 

kellett tartaniuk. Nemcsak a kóborok, betyárok veszélyeztették a falkát, de maguk 

a pásztorok is. Ha híja támadt a jószáguknak, vagy élelmüket akarták változatossá 

 
354  Madarassy 1912: 28–29; EA 4345. 
355  PML NkV SZK 1656/57, 171.; PML NkV SZK 1657/58. 92. 
356  Madarassy 1912: 29. 
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tenni, akkor megkísérelték a más gulyáját, ménesét vagy juhfalkáját megkárosíta-

ni. Ilyen eset történt Cegléden is 1812. szeptember 26-án, amelyet ekképpen rög-

zítettek a tanácsi jegyzőkönyvben: Károly József a „Kiss Uttzai Gazdaság gulyá-

sa” vallotta, hogy az említett napon  
 

„csütörtök estve, szép holdvilágon és a‟ Testvér Eötsémmel (:ki különben velem feles 
Társ volt:) a‟ beszélgetés közt, éppen mikor a‟ hold világ el kezdett bujni, le feküdni ké-
szültem; akkor sebes vágtatva a‟ Cserényünkhez nyargalt három Lovas, kik közül a‟ 
Nkőrösi Gulyás Bán Istvány, és a‟ Berényi also Lajosi Öreg Sass Balázs Gulyás Bujtárja 
Heiszer András a‟ Cserénynél Lovaikrul le szállottak, és a‟ Lovakat a‟ harmadik (:a‟ ki le 
nem szállott a‟ Lórul, de Pap Mihály szinte Nkőrösi Gulyás Bujtárnak esmértem:) fogta 
és tartotta, még ezek nállam szalonnáztak és Kenyereztek, és egy Bögre vizet meg ittak, 
azután fel ugorván a‟ Lovaikra, Bán Istvány így szólamlott meg: szakaj ki, baszom az 
anyádat Kilencz darab marhát, és arra fel kaptam egy ásót, és a‟ marhának egyik szélire, 
az Eötsém is egy Fokost kapván fel a‟ Marhának másik szélire állott, fel kiáltván: hogy 
szakajtanék én ki a‟ magam marhájábul baszom az anyádat; arra Bán Istvány neki 
nyargalt a‟ Marhának mondván: o ha te nem szakajtasz, majd szakajtok én, és mind a‟ 
Hárman közé nyargalván a‟ marhának, sok darabot ki szakajtott, de én azokat másnap 
öszve szedvén, tsak a‟ 13 darabot találtam héjának”  
 

– mondotta a magisztrátusnak.357 Hasonló eset történt Cegléden 1812. szep-

tember 19-én is, amikor szintén este három felfegyverkezett „Lovas Ember reá 

ütvén” Budai János alszegi számadó gulyás falkájára, 18 darab marhát „erősza-

kossan el hajtottak”. A jószág nagyobb része szerencsére meglett. Október 1-jén 

már azt írhatták a tanácsi jegyzőkönyvben, hogy a „fellyebb érdeklett Marhákat 

kettőn kívűl a‟ Kis Kun félegyházi Pusztázó Hadnagyok a‟ zsiványoktól el vévén 

haza hajtatták”.358 

A 19. század második felében tehát már a rideg állattartás csupán Kecskemét 

pusztáin (Bugac, Monostor) élt tovább. A legelőfelosztással ugyan összeszűkült a 

legelő területe, de a városból a kezes jószágot kihajtották, továbbra is csordába 

járatták a Három Városban, még századunkban is (például 1948-ban május 1-

jétől szeptember 29-ig volt kinn a csorda, ménes Bugacon, Földes László híra-

dása szerint),359 s napjainkban is kijár a tehéncsorda a város körüli legelőre Ceg-

léden és Kőrösön. 

Megnövekedett a tanyák jelentősége. A városi gazdák rendszerint a tanyára 

verték ki ökreiket, heverő jószágaikat, csupán a fejős marha ment a csordára. 

Cegléden az 1864-re befejezett legelőfelosztás után a gazdák legelőilletményéből 

kihasított csordajárásokra hajtották a teheneket. A tanyák körüli kisebb-nagyobb 

legelők elegendőnek bizonyultak, a hiányt pótolta a széna, valamint a termesztett 

 
357  PML CgV Tanuvallomások Jkv. 1810–1815. 1812. jan. 7. 48–49.  
358  PML CgV Bírói végz. Jkv. 1811–1812. 106. sz. 54.  
359  EA 1255. 
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takarmány. A városon lévő jószágot a szénáskertekből takarmányozták. A lucerna 

szénát is itt tárolták, valamint a kukoricaszárat. A szárbordót is feletették a 

marhával. Az árpa, zab, kukorica, lóhere, lucerna, csalamádé volt a legfontosabb 

takarmány az istállózott állattenyésztés számára az elmúlt évszázadban.360  

Az intenzívebb jószágtartás kapcsán szükséges említést tenni a nyalósóról is. A 

17. századi adatok bizonysága szerint Szolnokról, esetenként Szegedről is hoztak 

sót nemcsak háztartási szükségletre, de a marhák, juhok számára is. Az 1850-es 

években jelent meg a hatóságilag szorgalmazott takarmánysó, amelyről Cegléd 

város ad híradást 1856. június 1-jén: 
 
„Hogy a mező gazdászatnak mód nyujtassék a sót a marha tenyésztésre bővebben 
alkalmazhatni, a Cs. Kir. pénzügyi ministerium f. é. April 21én 13627 sz. alatt kelt 
nyilatkozata szerint elhatározta f. é. Június elsőtől kezdve Magyar és Erdély országi 
raktárakról saját e czélra készített sót »marha só« név alaatt mérsékelt áron árúba 
bocsátani. Ezen só nem készítése a tiszta konyha sónak olly anyagokkal vegyítése által 
tőrtének, mellyek azt emberi élvezetre ugyan használhatatlanná teszik, de azon 
használatnak mellynek szolgálnia kell, meg felelnek ‟s az állatok egészségére is jó-
tékonyak. – Az ár e só nemre nézve bécsi mázsánkint egy forint 40 krban állapíttatott 
meg, ‟s annak érdemi árulása Magyarország, Erdély és Szerbvajdaság és Temesi 
bánságban, továbbá Horvát és Tóthországban egyenlőre csak a fő kincstári raktárakban, 
ugymint: Máramaros Szigethi, Marosujvári, Déésaknai, és Parajdi kincstári raktárakról, 
és pedig gyöngyöletlen állapotban történik, a szállításhoz szükséges tartásolyokról 
gondoskodás a vevőkre bízatván. – A marha sónak marha tenyésztők és mezőgazdák 
számára szabad árulás ugyan mindenkinek megengedtetik, azomban sót csak azon 
czélra szabad fordítani, mellyre rendelve van, ‟s annak minden egyébb használata mint 
jövedék áthágás a jövedéki büntető törvények szigora szerint fognak büntettetni.”361  
 

A Három Városban is megjelent a marhasó. Kecskemét töltötte be az ellátóköz-

pont szerepet. Cegléd város tanácsa 1868. május 3-án erről szolgál híradással:  
 
„A városi lakosság számára még 200 mázsa marha só van Kecskeméten – minden 
ezen somennyiség csak egyszerre hozható el, más részt pedig több marha só kiszol-

 
360  A takarmányozással kapcsolatban Ceglédről említünk példákat 1864-ből: „Kökény Miklósnak 

van egy baglya zöld ballangója szabad kézből eladó”, „Vermes Mihály tanyáján van egy baglya 
takarmánynak való ballangó szabad kézből eladó”, „Kökény Miklós tanyáján van egy bagla zöld 
ballangója, kukoricza szár is kukoricza haj szabad kézből eladó” – hirdette a városi tanács. PML 
CgV Hirdetések Jkv. 1864. jan. 31. 23.; 1864. febr. 7. 22, 24. sz. A ballangó vagy ballangokóró 
gaznövény, de alkalmasnak bizonyult takarmányozás céljára is. Vö. Novák 2004. 

361  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. jún. 1. 8. sz. Itt említjük meg, hogy az osztrák gyar-
matosító rendszer a szabadságharc bukása után szétdarabolta a magyar szentkorona országát: 
Erdélyt ismét különválasztották, a Bácska és Bánát nagy részét szerb vajdaság (Vojvodina), Bá-
nát másik részét Temesi Bánság néven is különválasztotta, valamint Horvátországot és 
Tótországot (Szlavónia) szintén önállósították. Ennek a területi szétszabdalásnak súlyos követ-
kezménye lett, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum ehhez hasonlóan darabolta 
szét Magyarországot.  
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gáltatni nem fog, fölhívatik a lakosság, Szokás Péter biztosnál írassák be magokat, és 
az ezért járo 3 f 30 xrt mázsánként fizessék le, ‟s ha az egész mennyiség aláíratni fog, 
azonnal áthozatala eszközlésbe vétetik, ‟s mindenkinek kiszolgáltatik.”362 

 

 

A jószágállomány szerkezeti változásai 

 

Egészen a 20. század elejéig az egyik legfontosabb haszonállat volt a szarvas-

marha. A magyar szürke marha – köztudomásúan – jól bírta a külterjes tartást, 

viszonylag igénytelen volt. A 16–17. században a pusztákon felhizlalt göböly, sőre 

falkák százát hajtották piacra az osztrák, morva, itáliai, német területekre. A tej-

hozama ugyan kicsi volt, de elegendő a szükségletek kielégítésére, húsa is hason-

lóképpen. Mint igaerő azonban egészen a 20. század elejéig nélkülönözhetetlen 

maradt. 

Kecskeméten a hároméves, harmadfű herélt bikát, a tinót nevezték tuloknak.363 

Herman Ottó szerint Kecskemét vidékén „még a hetedfű tinó is tulok számba 

ment, ha még járomba nem fogták”.364 Általában a tinót négyéves korában szok-

tatták járomba, s vált ökörré. „Szekerező”, „jármos”, „hámos” fajtáit használták. 

Mindig párban fogták a tulkot, vagy ökröt a szekér elé. Nyakukba került a kettős 

járom vagy iga, amelyet járomfa, járomszeg, bélfa tartott össze. A jármot a szekér 

hosszú rúdjának végére, a tézsla fejre akasztották. A 19. században még gyakori 

volt a fatengelyes, fatengős szekér, de a 20. század elején is akadt még belőle. 

Érdekességként említhető meg, hogy díszes jármok is készültek, amelyet azonban 

a városi hatóság nem nézett jó szemmel. Kecskemét tanácsa ebben a kérdésben 

foglalt állást egy 1815-ben hozott határozatával:  
 

„Megilletődve és neheztelve kénteleníttetvén ezen tanács tapasztalni azon rendetlen 
visszaélést, melly a festett, szerfelett görbe bélfának és hasonló hasztalan czifra-
ságú tézsla fejeknek készítésében és használatában mind inkább és inkább 
nevelkedik: mint hogy egy részről az efféle haszontalanságoknak a‟ béresek által való 
készítése nagy idő töltéssel, és azért a‟ gazdának tetemes kárukkal, más részről bizonyos 
volna az is, azon illetlen szerszámoknak használása az erdők pusztítására, úgy a‟ 
tanyákon és szöllőkben lévő termő fáknak is, az illető zulajdonosnak szembetűnő 
kárukkal össze kötve lévő mg csonkításukra és ellopásukra szolgálna alkalmatosságot, 
annál fogva ezen rendetlen visszaélésnek általán fogva való kiírtását ‟e tanács el-
határozta, mire nézve hírűl tétetni rendeletett: hogy innentúl az efféle pörge bélfának és 
haszontalan czifraságú tézsla fejeknek használása tilalmas lészen, még pedig úgy, a‟ ki 
ezen rendelés kihirdetésétől számlálandó 15 napok után szekerében illyes bélfákat és 

 
362  PML CgV Hirdetések Jkv. 1864/68. 1868. máj. 3. 7. sz. 
363  Takáts 1903: 155–158. 
364  Herman 1914: 430. 
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tézsla fejeket használni tapasztalna, azoknak elvágásokon kívül a‟ gazda ugyan minden 
esetben 12 ft-ra, a‟ béres pedig 12 pálcza ütésekre fog büntettetni.”365 

 

A mezővárosi gazdák kettő-négy-hat ökröt fogtak a szekér elé. Az első pár 

nyakába akasztották a csöngőt vagy harangot, amely minél nagyobb és szebb hangú 

volt, annál inkább a gazda dicsőségét hirdette. Híresek voltak a kecskeméti, 

félegyházi öntőműhelyek. A bronzot ezüsttel ötvözték, amely hangzásának érces-

ségét, finomságát adta meg. Rendszerint egy oktáv különbség volt a két csöngő 

hangzása között, valóságos harangmuzsikát keltettek, amikor végigvonult méltó-

ságteljesen a szekér a mezővároson. Mivel a nagyobb harangok zenéje a köz-

nyugalom megbolygatására is szolgálhatott, ezért például a kecskeméti magiszt-

rátus 1815-ben korlátozta a használatukat:  
 

„Illetlennek és a‟ városi politiával ellenkezőnek találván az, hogy az ökrökre fel aggatni 
szokott és gyakran a‟ betegek nyugodalmát, úgy szinte az éjjeli csendességet is meg 
háborító nagy kolompoknak a‟ városban való használása, ezen rendetlen szokást is ‟e 
tanács kívánván el törleni, tizedenként való kihirdetés mellett intetni határoztatnak 
mindenek, hogy a‟ midőn a‟ városra szekereikkel bejönnének, ökreiken illyes ko-
lompjaikat be dugják, vagy cseelédeikkel bedugassák, holott ellenkező esetben az ollyan 
béres, a‟ ki (főképp ünnep és vasárnapokon) efféle nyílt és hangzó kolompokkal a‟ 
városra be jönni bátorkodna, minden esetben 12 pálcza ütéssekkel fog megfe-
nyíttetni…”  
 

– szólt a határozat.366 

A marhatartásban a 19. század végén mutatkoztak változások. A Három 

Városban a következő mennyiségű szarvasmarha volt 1895–1962 között.367 

 
 1895 1911 1935 1942 1962 
Kecskemét 12427 11719 9221 13993 4154 
Nagykőrös  7404   6833 5390 6810 3777 
Cegléd 6605   6420 5316 6679 5338 

 

Hízómarha alig volt már a jelzett időszakban (például Kecskeméten nem volt 

1895-ben, 1911-ben 260 db, 1935-ben pedig mindössze 5 darab akadt), az állo-

mány többségét borjú, növendék és tehén alkotta (tenyészbika is kevés volt) és 

ökör. Az ökör mennyisége azonban rohamosan fogyott, amelyet az egész állo-

mányból való részesedési aránya jól kifejez: 

 
 1881 

% 
1895 
% 

1911 
% 

1935 
% 

1942 
% 

Kecskemét 19,5 25,7 12,6 3,4 3,7 

 
365  Iványosi-Szabó 1991: 177. 
366  Iványosi-Szabó 1991: 178. 
367  Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870–1970. III. 1. Budapest, 1972. 75, 207, 214. 
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Nagykőrös – 28,3 17,7 3,9 5,5 
Cegléd – 21,9 16,7 5,5 9,7 

 

Az ökrök számának rohamos csökkenése a 19–20. századforduló idején kö-

vetkezett be. Ennek okát részben a legelőterület összeszorulásában, de inkább a 

fajtaváltásban és a tartásmód változásában kereshetjük. Érdekes módon 1942-

ben emelkedett számuk, amit a háborús viszonyok indokolnak, amikor megnö-

vekedett a lófogatolás szükségessége. 

A korábban tenyésztett magyar szürkemarha szép állású, tekintélyes szarvú ál-

lat volt. Herman Ottó és Takáts Sándor számos megkülönböztető jegyét írták fel. 

Takáts Sándor az 1591–1594 közötti időszakból következő színű és szarvállású 

marhát ismertet: bonta tinó, fejér babos tulok, fekete ordas, fejér szőjke, fehér tarka, vörös 

holdas, fekete kesely, bonta, babos ősz ordas, vasszőrű szőjke, barna holdas fekete kesely, 

szárlábú, fekete tarcsa, kék tarcsa babos, szőke szárú, szőke szárú fejér hím tulok, kék 

tarcsa daruszőrű ökör, kergeteg szürke tinó, barna tarcsa homály tulok, cövek szarvú, vaklics 

fekete tarcsa, csibak forma tinó s többet. Herman Ottó Bugacon kékszőrű, szőke, 

cirmosszőrű, vörnyeges, tarka színű, csajkos, papucsos lábállású, tulipán, csákó, horgas, kari-

kabuga, salap, pörge, csula, búbos, sodró, villás, kecskés, zsákbabúvós, balog, táblás, molyos 

szarvú szürkemarhát ismert meg 1896-ban. Nagykőrösön Torma Mihály 1756. 

február 27-én tett végrendeletében 32 db marháját osztotta szét három gyereke 

között: darutehén, perge üsző, barna, luga, kisbarna, vetéllős, salap, mejes szarvú, villág, ke-

sely, csákó tehenet, salap szarvú tavalyi, daruszőrű tavalyi üszőt, vetéllős tehenet, rugott borjú-

val, boglyas tehén kanca borjával együtt, valamint „gyenge boglyas”, „tavalyi görbe 

orrú” tinót, s egy „harmadfű tinót, amelyik a paputs Tehén borja” volt.368  

A legelőfelosztást követően, a 19. század utolsó harmadában indult meg a faj-

taváltás a Három Városban, megjelentek a pirostarka, svájcer marhák, és a borzdere-

sek. A századforduló idején gyorsult fel a fajtaváltás folyamata, amely Nagykő-

röshöz képest Kecskeméten lassabban, Cegléden pedig gyorsabban ment végbe.  

Elsősorban a pusztai tartás magyarázhatja, hogy az állomány több mint 20%-a 

magyar szürkemarha volt Kecskeméten 1895-ben, a pirostarka fajta mindössze 

5,8% és csak 35 db borzderes marha (1881-ben 3,9% volt a nemesített fajta ré-

szesedése). Nagykőrösön ugyanekkor már 28% volt a pirostarka fajtából, Ceglé-

den pedig 33%. Az 1911. évi kimutatás szerint megközelítően egyenlő arányú 

volt Kecskeméten a szürkemarha és pirostarka fajta, míg a másik két városban 

90% fölé emelkedett az új fajta (Cegléden csak 71 db volt). A későbbi időszakban 

ugyan emelkedett a szürkemarha száma, de csupán Kecskeméten érte el az 5%-ot 

(a másik két városban 3,8 és 2,8% volt).369  

 
368  Takáts 1903: 158–159; EA 4359; vö. Herman 1914. 
369  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény 1870–1970. III. 1. 1972: 45, 207, 214; Novák 1994b. 



451 

A több tejet biztosító, jó hústermelő pirostarka szarvasmarha nagyon megfe-

lelt a kezestartás, az istállózó tartás körülményeinek, termékenyebbsége némi-

képpen pótolta a mennyiségi csökkenésből eredő hátrányokat.370 

A ló mint értékképző áru fontos szerepet játszott a 16–17. században.  

A pusztákon „rideg lótartást” folytattak. Szabó Kálmán említi, hogy két kecske-

méti ember nagyszámú lófalkát hajtott a Felföldre 1639-ben, s Nagyszombat 

környékén bérelték ki Majtény pusztát legeltetés céljából, majd tovább hajtották a 

jószágot Németországba. A cívis gazdák jelentős lóállományt tartottak a pusztá-

kon. Kecskemét magisztrátusa 1664. január 9-én tartott ülésén jószáglopás ügyét 

tárgyalta:  
 

„Ennekelőtte elmúlt felső esztendőkben Kalocsa Jánosnak hajtották volt el ménesét 
az pusztaszeri földről; a lovak voltanak Kalocsa Jánosé száz ló és Pál Jánosnak is 
volt közöttük 19 lova.”  
 

A megkárosított gazda a lovak keresésekor 125 tallért költött, amely összeget a 

ménesre osztották, s egy-egy lóra esett egy tallér. A fennmarad hat tallér fejében 

tartotta magánál Kalocsa János Pál János egy csikóját, amelyet – vagy annak árát 

– utóbb visszakövetelte Pál, amiért is bírósághoz fordult:  
 
„az mi törvényünk azt találta: Kalocsa János lovait, ha bérletlen pusztáról hajtották 
volna el, nem tartoznék fizetni semmit Pál János nékie, de mint hogy az hatalmas a 
vagy tolvaj béres pusztájáról indította el az lovakat, az pásztort meg kötözvén, úgy 
hajtotta bérletlen pusztára s onnét hajttotta el és így szintén úgy tartozik Pál János az 
lovai után valo költséget megfizetni mint Kalocsa János […] semmi kereseti nem le-
het Pál Jánosnak Kalocsa Jánoson, még inkább ő tartoznék fizetni Kalocsa János-
nak…”  
 

– döntött a tanács.371 A kőrösi gazdák ménesei Pakony, Csév, Pótharaszt pusztákon 

jártak a 17. században.372 A 18. században már elsődlegesen igaerőként jött szá-

mításba a ló, de mint remonda lóra igényt tartott rá a katonaság is. 

A Három Város lótartására jellemző Vahot Imre megállapítása Kecskeméttel 

kapcsolatban 1853-ból:  
 

„A lótenyésztés Kecskeméten csak igen gyönge lábon áll […] Alig tudja az ember ma-
gának megmagyarázni azon körülményt, miszerint maga a városnak ős magyar eredeti 

 
370  A fajtaváltás szükségszerűségét, a jobb pirostarka fajta értékesebb voltát egy adoma is őrzi falu-

csúfoló formájában. A század elején már kelendőbb volt a pirostarka tehén a szürkemarhánál, s 
ezért az abonyiak tarkára festették a szürkemarha borját, úgy hajtották a ceglédi vásárba. Köz-
ben azonban eleredt az eső és lemosta a festéket a borjúról és kiderült a turpisság. Így vált „hí-
ressé” Cegléden az „abanyi tarkabarnyú” (utánozva az abonyiak palócos kiejtésű tájszólását). 

371  Iványosi-Szabó 1996. I.: 96. 
372  Néprajzi Múzeum EA 11409. 
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lakossága, a lótenyésztésre oly kevés mondhatnók, legcsekélyebb gondot fordít […] 
Igaz, hogy a lótenyésztés tetemesebb költséget igényel, mint bármelyik neme az állat-
tenyésztésnek; de meg az évenkénti nyomtatás is roppantul lecsigázza a kecskeméti 
lovakat…”  
 

A fajtával kapcsolatosan is részletes tájékoztatást nyújt Vahot:  
 
„Idomzatára nézve a kecskeméti ló kellőkép szabályos, azonban nagyságra nézve nem 
igen jelentékeny, de éppen azért a homokos vidéken észrevehetőleg gyorsabb haladá-
sú a nagyobb faju lovaknál. Kevésbé növekszik meg azon magasságra, hogy katona-
lovakúl fölhasználtatnék; de amelyik ezen mértéket meg üti, az kérdésen kívűl igen jó 
szolgálatú lová képeztetik. – Futásban kitűnőek az itteni magyar fajlovak”.373  
 

A lófajtára vonatkozóan Nagykőrösről ismeretes adat 1853-ból. Egy kőrösi 

nagybirtokos, Dabasi Halász Gedeon a város tetétleni pusztán lévő tanyáján tar-

tott 40 darab „erdélyi fajú” lovat.374 

A 16. század végéről „Szép vas deres modú kanca”, „vercse pej paripa”, Hódos, 

„szárlábú”, „körbe kabla” (kanca), „szij hátú fakó” lovakat említ Takáts Sándor 

Kecskeméten. A korabeli körözési jegyzőkönyvek a lovakra vonatkozóan értékes 

adatokat szolgáltatnak. Például 1850-ben „sárga paripa”, „sült szőrű paripa”, 

„pek kancza”, „szürke kancza”, „szög sárga papripa”, „fehér kancza”, „deres 

szőrű csikó”, „fekete kesely”, „seregélyes szürke”, „sárga pisze”, „mocskos szür-

ke”, „pej veres kancza”, „nagy setét szürke”, „vörös deres”, „setét pej hóka 

kancza”, „szárcsa szárú sárga paripa”, „setét pej csillagos homlokú paripa”, „szíj 

hátú fakó kancza” ló.375 1851-ben „Pest Soltmegye NKőrösi Járásában Bitang-

ságba került” lovak között volt: „Fekete kancza”, „deres Kancza”, „világos sárga 

herélt”, „egér színű fakó herélt”, „pej Kancza”, „sárga kancza csillagos homlok”, 

„rossz setét”, „egér szőrű, fecske hasú herélt”, „világos pej paripa félszemű”, 

„sült szőrű kancza”, „világos pej herélt” ló.376 Herman Ottó 1896-ban következő 

színű és tulajdonságú lovakat ismert meg Bugacon: „világos, sötét pej, fekete, szürke, 

deres fakó, sültszőrű, sárga, szögrózsa, szénsárga, egérszőrű, fályolfakó kenderfarkú sárga, 

hóka, csillagos kesely” lovak legeltek a ménesekben.377 

Elsődlegesen katonai érdekeltség miatt volt fontos a lótenyésztés fejlesztése. 

Például Kecskemét mezőváros tanácsát 1793-ban felszólították egy „lóiskola” lé-

tesítésére, amelyet 1817–1818. években fel is építettek. Ezt a lóiskolát adták át 

1821. március 29-én báró Bolza „helyben állomásozó Lotharingiai ezredének […] 

örök tulajdonul”, azzal a meghagyással, hogy a város nem fog „több gondot arra 

 
373  Vahot 1853. 110. 
374  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–2854. 174.  
375  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1850. 3056. sz. 
376  PML NkV Hirdetések Jkv. 1851. január 15. 
377  Herman 1896: 10; Takáts 1903: 158–159. 
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fordítani” – jegyezték fel a tanács jegyzőkönyvében.378 A Három Város a mező-

hegyesi méntelepről hozta a tenyészmént. Például a ceglédi tanács 1840. március 

11-én hozott határozatot e kérdésben:  
 

„A‟ helybeli Gazdák elajasodott lovaiknak nemesitése által érezhető köz haszon tekin-
tetéből, inditványba hozatván, csődöröknek a‟ Mezőhegyesi Királyi ménesből leendő 
hozatások”.  
 

Két csődörre volt igény, „értvén azoknak más nagyobb Városok példája szerint 

csupán bizonyos ideig tartandó használásán, nem pedig örök árba leendő véte-

lén” szólt a tanácsi végzés.379 Nagykőrösön 1838-ban épült fel a huszárkaszárnya, 

ahol 1868-tól a katonaság fennhatósága alatt működött az állami méntelep egyik 

osztálya. Innen látták el fedezőménekkel Pest, Hont, Heves és Csongrád megyék 

helységeit. Nagykőrös város fedeztetési szükségleteire 5 darab mént tartottak 

fenn. Galgóczy Károly szükségesnek tartotta megemlíteni a méntelep „közép is-

tállóját”,  
 
„mely maga 150 mént képes kényelmesen befogadni, s nagyszerű látványt nyújt, mi-
kor a szebbnél szebb fedezési állomásaikról beérkezve ott sorban állnak”.380 

 

Ugyancsak Galgóczy Károly jegyzi meg 1877-ben, hogy a legelőfelosztás hát-

rányosan hatott a lótartásra is, bár Cegléden – a szarvasmarha rovására ugyan – 

fellendült némileg. A lótenyésztés hátrányos helyzetét igazolja az a tény is, hogy 

az 1888. május 19–21. között Nagykőrösön tartott nemzetközi tenyészállatvásá-

ron és kiállításon lovakat nem mutattak be, bár korábban, például Kecskeméten 

1857-ben több gazda is szép eredménnyel dicsekedhetett.381 

A szarvasmarha fajtaváltás következményeként is fokozottabban helyeződött 

előtérbe a lótenyésztés. A lóállomány következőképpen alakult az utóbbi száz 

esztendőben a Három Városban: 

 
 1895 

db 
1911 
db 

1935 
db 

1942 
db 

1952 
db 

Kecskemét 7499 9404 9977 10688 1660 
Nagykőrös 3097 3729 3896 4233 1480 
Cegléd 4416 4507 4224 4993 1531 

 

 
378  BKML Kiv. jkv. 1665–1872. 161. ; 171.  
379  PML CgV Tan. jkv. 1840–1842. 73. sz. 14–15. 
380  Galgóczy 1877: 246. 
381  Galgóczy 1877: 215–216; Nagykőrösi „Általános Gazdasági Kiállítás Katalógusa”. 1888. 
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A lóállomány egyenletesen gyarapodott, csupán 1942-ben Kecskeméten ta-

pasztalható nagyobb emelkedés, ami ismételten a háborús állapotokkal magya-

rázható (Kecskemét katonai központ volt huszár alakulatokkal). 

A lóállomány döntő többségét az ún. melegvérű fajta alkotta (magyar, arab, egyéb 

keverékfajták), csekély számban voltak az ún. hidegvérű (muraközi) nagytestű, erős 

lovak. Az 1935. évi kimutatás szerint Kecskeméten 97, Nagykőrösön 91, Ceglé-

den pedig 85% arányban részesedett a melegvérű lófajta.382 

A juhtartás különösen számottevő volt évszázadok során a Három Városban. 

Kecskeméten különösen kedvezett neki a kiterjedt pusztaság. A 18. század má-

sodik felében, a 19. század első felében hatalmas méreteket öltött a juhászat, 

amelyet – mint utaltunk is rá – korlátozni szándékozott a városi hatóság, főkép-

pen a tilalmas legeltetés, kurtafalkák szervezése vonatkozásában. Vahot Imre még 

a marhatartásnál is jelentékenyebbnek ítélte meg 1853-ban a „birkatenyészést” 

Kecskeméten, mondván:  
 

„Ennek tenyésztési módja ezen a vidéken igen egyszerű, melynek alapjául többnyire a 
tapasztalat utáni eljárás használtatik, minden tudományos gazdászati ismeretek nélkül 
[…] Kecskeméten még csak juhszinek avagy rendszeres juhaklok sem léteznek a 
pusztákon avagy egyes tanyákon. Nyáron közlegelőn tenyésznek nagy falkában juhá-
szok őrzése alatt; télen egyes tanyára behajtva szárnyékban szénán tartatnak, és így 
ezen baromfaj sem jön sem nyáron sem télen födél alá. – Egyszeri nyírással gyapjas a 
gazdának, s gyapja, a jóféle középszerűségen (mittelfein) állapodik meg; azonban va-
lódi értékből nagyot von le az a körülmény, miszerint homokos vidék lévén legeltető-
je, gyapja nagy mértékben bogáncsot kap (Haarlaus)”.383  
 

Kőrösön is a belső és pusztai legelőn tartották a juhfalkák sokaságát. A 17. szá-

zadban Lajoson, Mizsén, Vacson, Pótharaszton legeltette a város juhait, de a ké-

sőbbi időben a magános gazdák falkái is járták a Duna–Tisza köze közeli-távoli 

legelőit.384 Cegléden a város határán legelt a nagyszámú juhállomány. Szabó Kál-

mán kutatásai alapján tudjuk, hogy a város délnyugati részén, a Déllő-tó környé-

kén álltak az esztrengák, ahol fejték a juhokat, s készítették itt a magyar sajtot a ju-

hászok.385 A 19. század első felében a városrendezéssel (az 1840-es években) e 

részre is kiterjeszkedett a város (az 1881-es kataszteri térképen még jelölik 

ugyan). Érdekességként említhető, hogy Kecskeméten is volt Déllő a város köz-

pontjában. Az 1830-as években töltötték fel a Déllő-tavat, amely – Ceglédhez ha-

sonlóan –, a juhtenyésztést szolgálhatta korábban. A tavakat, s más vízállásokat a 

 
382  Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870–1970. III.: 3. 75, 207, 214. 
383  Vahot 1853: 111–112. 
384  Novák 2013. 
385  EA 4233. 
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juhok úsztatására használták nyírás előtt. Kecskeméten a Széktó vizében úsztat-

ták a juhokat. 

A legelőfelosztás ezt az állattenyésztési ágazatot is visszavetette, amit bizonyí-

tanak az utóbbi száz esztendő statisztikai adatai:386 

 
 1895 

db 
1911 
db 

1935 
db 

1942 
db 

1962 
db 

Kecskemét 9195 12666 6115 17643 5904 
Nagykőrös 1481 1112 223 1834 5969 
Cegléd 1743 835 1643 687 12568 

 

Galgóczy szerint ekkor tizedére csökkent a juhállomány Cegléden, s mintegy 

4-5000 darabra becsülte 1877-ben, mely tovább apadt 1895-ben, s igen nagy in-

gadozást mutat a későbbiek során is.387 Nagykőrösön feszültséget okozott a lege-

lőjogok egy-egy nagygazda kezén történt felhalmozódottsága az 1860-as évek-

ben.388 Ők nagyarányú juhtartást folytattak a belső legelőkön. A legelő feltörése 

után egészen lehanyatlott a juhtartás Kőrösön is, csupán egy-két vállalkozó kezén 

maradt, illetve a paraszti gazdaságok tartottak belőlük néhányat. Kecskeméten a 

puszták miatt viszonylag számottevő a juhtenyésztés, amely 1942-ben érte el re-

kord nagyságát. 

A külterjesebb tartásmódot igénylő juhászatot nem ösztönözte különösebben 

a minőségi fajtaállatok elterjedése. A 19. században is még a fürtös, fehérgyapjas, 

csavart szarvú magyar juh volt az uralkodó fajta.389 Ilyen juhról történik említés 

Cegléden 1862. július 13-án: „Dosa Jánosnak 1 magyar fajta nyirott fehér Báránya 

az aklából tegnap délután eltévedt” – tette közhírré a város.390 A már idézett 

kecskeméti adóösszeírások is „juh”-ot, és „birká”-t, „bürgé”-t dokumentálnak.  

A racka juhfaj megnevezésként nem fordul elő a történeti forrásokban, jóllehet 

Szabó Kálmán szerint a 18. században erdélyi, mezőségi „racka” juhot tartottak 

Kecskeméten. Számottevő volt az oláh pásztorok által az erdélyi részekről e vi-

dékre, s a fő kereskedelmi központba, Pest-Budára való jószágfelhozatal, s min-

den bizonnyal nem a magyar fehérgyapjast, hanem más rackaként nevezett fajtát 

értékesítettek. A 18. század közepén jelent meg a spanyol juh, a merinói birka. Ezt 

a fajtát nagy idegenkedéssel fogadták a pásztorok, mert kevesebb tejet adott a 

 
386  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény 1970–1970. III. 5. 1972: 75, 207, 214. 
387  Galgóczy 1877: 214–215. 
388  Novák 1978a: 113–123. 
389  A népi állattartás, juhászat jeles kutatója, Borzsák Endre szerint a fürtös, fehérgyapjas, csavart 

szarvú magyar juhot őseink hozták a Kárpát-medencébe. Közép-Ázsiában megtalálható ez a 
fajta még a 20. században is. A „racka” mint juhfajta nem létezik, az a név csupán „minőséget” 
jelöl, a juhnak valamilyen meghibásodottságára, az eredeti fajtától való különbözőségére utal. 
Borzsák 2009. 

390  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. júl. 13. 17. sz. 
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rackánál, ugyanakkor bundája könnyebben rühösödött, ráadásul bőréből még su-

bát sem lehetett csináltatni, húsa is más ízű volt.391 A 18. század végi, 19. század 

eleji kecskeméti, ceglédi adatok a juhtenyésztés, ezen belül is a birkatartás na-

gyobb jelentőségét igazolják. 

Szabó Kálmán utóbbi megállapításának némileg ellentmondanak a számada 

tok, s a Kecskemét városi hatóságnak az intézkedései a rohamosan gyarapodó 

juhtartással kapcsolatosan. A merinói juh, a „birka” vagy „bürge” tenyésztését a 

felsőbb hatóság szorgalmazta, elsődlegesen a nagyobb és jó minőségű gyapjúho-

zam érdekében. Az 1774. évi adóösszeírásban 41‾861 „juh” szerepel Kecskemé-

ten. Ebben a mennyiségben már jelentős számú birka is található, összesen 3799, 

amely a juhállomány 9,17%-ának felelt meg. Az összeírásban a számadatok mel-

lett megjegyezték a fajtát is („juh”, „bür.”, „bürge”, „birka”). Legnagyobb, 1667 

„bürgéből” álló falkája „Szeles György Úrnak” volt, de többek között Kis János 

1279, Paréj István szappanosmester 229, Berényi Szabó Mátyás 200, „Hulla 

Ádám Juhász” 30 jószágot tartott.392  

A merinó birka nagyobb gyapjúhozamot biztosított, évente kétszer került sor 

a nyírására. Mivel a magyar fajta nyírására ősszel nem került sor, a városi hatóság 

szabályozta a birkák tartásának rendjét, mint tette 1775. szeptember 25-i határo-

zatában:  
 

„Ámbár a‟ bürge juhok tartása felséges Királyi Resolutiokkal a‟ magyar juhok tartásá-
nak módgyára mindenekben reguláztatott, már pedig a‟ magyar juhok ilyenkor a‟ köz-
legelőkre és a‟ szántó kertek közé be jönni tellyességgel tiltatnak, mindazon által mivel 
a‟ bürge juhoknak nyíretése másod ízben ilyenkor esik, azért azon regulának szoros-
ságától, a‟ kárnak el távoztatásáért a‟ communitas annyiban ugyan cedál, hogy ki ki a‟ 
bürgés gazdák közzül a‟ nyíretésre ilyenkor is be hajtasson, de úgy, mint a‟ magyar ju-
hokat szokták, hogy a‟ Városon, a‟ maguk udvarában nyírjenek, és ezt el végezvén, 
azonnal oda, a‟ hol most a‟ magyar juhok járnak kihajtassanak, egyébb iránt, ha a 
csorda járásnak akármelly részében találtatnak, vagy a‟ szántó kertek közt mint kárte-
vők toties-quoties megbüntettetnek.” 393  

 

Kecskeméten a birka-, illetve juhtartás nagy méreteket öltött a 19. század ele-

jén. A városi tanács – mint utaltunk rá –, veszélyeztetve látta a szarvasmarha-te-

nyésztést általa, ezért rendeletekben korlátozta a birka tartását. Például 1803. ja-

nuár 3-án a következő döntés született:  
 

„Hogy mivel a‟ birkák nagyon szaporíttatnának, az szarvas marhát pedig a‟ miatt fo-
gyasztatnának, tehát köteleztetne ki ki juhainak mennyiségéhez képest a‟ Ns. Tanáts 
által meg határozandó számban büntetés alatt szarvas marhákat is tartani, és ha a‟ ki 

 
391  EA 4405; EA 11409. 
392  BKML KkV Adóösszeírások 1774. 
393  Iványosi-Szabó 1991: 86. 
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szabandó időre nem cselekedné, az ollyannak büntetése az úti cassaba fizettet-
nék…”394 

 

Kecskeméten és Nagykőrösön a „magyar” juh volt a legfontosabb fajta még a 

19. században is, de egyre teret hódított a merinó birka is. Cegléden a vallásala-

pítványi uradalom juhászatot is tartott fenn az 1780-es évektől, és bérbe adta a 

ceglédieknek a „Birge Házzal” együtt. Ekkor már szorgalmazta az uradalom a 

merinófajta tenyésztését, amely kiderül a ceglédieknek az urasági tiszthez írott le-

veléből 1787-ben: „a‟ mi kezünkre kellett volna szállni: mind azáltal, a‟ Nemzetes 

Tisztartó Uramtól értjük valamelly spanyol Juhok eránt való parantsolat miatt” 

nem kapták meg a ceglédiek a „Birge Házat”. Az uradalom több merinói birkát 

hozatott Ceglédre a Csátai Hitelalapítványi birtok juhászatából 1846 februárjá-

ban, nevezetesen 74 „teljes korú anyát”, 186 két-három éves jerkét, 14 egyéves 

birkát, és 2 „kimustrált kost, valamint 64 „1845. évi március ellésű bárányokat”. 

Mindezen kezdeményezések ellenére csak a század végén történt meg a fajtavál-

tás Cegléden.395 

Az 1888. májusában Nagykőrösön tartott nemzetközi állattenyésztési kiállítá-

son több hazai és nemzetközi tenyésztő és gazdaság mutatkozott be merinó faj-

tákkal (Electoral negretti fésűsgyapjas), angol húsjuhokkal és keresztezésekkel, melyek 

elterjedhettek a Három Városban is az idők folyamán. A fajtaváltás a 19–20. szá-

zadforduló idején fejeződött be. Kecskeméten a juhállománynak mindössze 

3,7%-a volt már csak fehérgyapjas fajta, 1881-ben csupán 77 db magyar juhot ír-

tak össze (ennyit 1911-ben is), míg Nagykőrösön 6,5% az aránya. Cegléden tar-

tottak belőle legtöbbet, 17,3% volt a részesedése. 1935-ben magyar juhot nem 

tüntetett fel a statisztika, viszont ekkor ugrásszerűen megnőtt az angol juhfajták 

száma (Kecskeméten 65,3%, Nagykőrösön 64,5%, Cegléden 78,2%), ami te-

nyésztési kísérletezésre utal (Nagykőrösön ekkor a 223 darabból álló összjuh-

állomány jelentéktelennek mondható). Néhány év után azonban, 1942-ben az an-

gol fajták eltűntek Ceglédről és Nagykőrösről, Kecskeméten pedig 5,5%-ra csök-

kent az arányuk, míg itt a racka részesedése 30,3%-ra emelkedett, s a másik két 

városban is foglalkoztak tenyésztésükkel.396 

 
394  Iványosi-Szabó 1991. 
395  PML CgV Tan. Prot. Mixt. 1786–1800. 1787. jan. 28. 41. ; PML Cegléd Valláslap. Urad. Ttja ir. 

1845; Cegléd város tanácsa felhívta a lakosság figyelmét 1852. szeptember 12-én, hogy Nagykő-
rös és Cegléd szomszédságában, a közeli pusztán jó minőségű gyapjút adó birkák kerülnek ár-
verezésre: „Néhai Kovásznai Kovács Zsigmond Úr örököseeit illető Pest megyei Alsó Mikebu-
dai gazdászatban mintegy 200. darabból álló selymes finom juhok, továbbá széna és szalma-
beli takarmányok, – valamint egy zuhanyos usztató és egyéb gazdászati eszközök f. évi Sept. 
16án d. elötti 11 órakor a‟ helyszínén Alsó-Mikebudán árverés utján fognak eladatni.” PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. szept. 12. 3. sz. 

396  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény 1870–1970. III. 5. 1972: 75, 207, 214. 
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Már a 17. századi források a juhtartás fontosságát a hús és a juhtej feldolgozá-

sa révén a sajt és gomolya, illetve túró előállításában, valamint a juhbőr és gyapjú 

értékesítésében határozzák meg. A 18. században a merinó birka elterjedése a 

gyapjútermelés irányában mozdította el ezt a tenyésztési ágazatot. A juh húsa ré-

vén fontos árucikk volt, adó, ajándékozás tárgyát képezte, a tejéből készült sajt és 

gomolya hasonlóképpen. A magyar fehérgyapjas juh bőre nélkülözhetetlen volt a 

ruházkodásban, a szűcsök dolgozták fel, bundát, subát, ködmönt, süveget, kesz-

tyűt készítettek belőle. A gyapjút rendszerint felvásárolták, mint tették azt a zsidó 

kereskedők a 18. századtól a Három Városban is.  

 

Nagykőrös város 1672. számadását idézve, pontos adatokat ismerhetünk meg 

a juh haszonra vonatkozóan:  
 

„Proventus Juhok bőribűl husabol Gyapiabull. Város Gyapiát nro‟ 1326 […] 
attunk el egy Szeghedi embernek fn 131. Szőczők vittek ell Báránj bőrt es Juh bőrt 
(fn 2 dn 46) Budara haitot Juhok közzül f 1 dn 60. 14. Aug. Győriek vittek ell Juh 
bőrt 2. baránj bőrt is vittek el 26. 9 7ber vittek el az Szőczök Juh bőrt 5 Báránjbőrtis 
vittekel 8. 25 Oct. Vittek el Szőcsök 20 Baránj bőrt es három öregh bőrt […] 
Rymaszombathi Gyarmathi Győrgyk atunk harminczket Juh bőrt fn 9 dn 20.”397 
 

 
Remonda lovak felvásárlása a nagykőrösi méntelepi kaszárnyában (képeslap, 1920-as évek) 

 

A 19. század közepén megfordult szakemberek kivétel nélkül elmarasztalják a 

sertéstenyésztést a Három Városban. Tette ezt Vahot Imre Kecskemét esetében, 

kijelentve 1853-ban, hogy a  
 

„sörtés általánosságban véve Kecskeméten nem tenyésztetik, egynémely, és csak igen 
csekély számban álló nagyobb gazdák abbeli ipara, miszerint sörtést falkában is te-
nyésztetnek, az egészre nézve nem határoz. Kecskemét vidéke nem is alkalmas ezen 

 
397  PML NkV SZK 1672/73. 102.  
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állatnem sikeres tenyésztésére, nem lévén itt valamely sem nagyobbszerű tölgyes er-
dők, sem pedig vizek, melyeknek környékén a rétekben sörtések kedvező eredmény-
nyel tenyésztethetik. Egyébiránt a kecskeméti lakosság, nem csak a földes gazdák, de a 
mesteremberség is, sőt nem ritkán még a zsellérségi állapotban lévők is, évenkint egy 
szánban hizlalnak sörtéseket, részint saját szükségleteik födözésére, részint kereskedés 
tekintetéből”.398  
 

Vahotnak részben igaza van, hogy Kecskemét törzshatárán kevés a makktermő 

tölgyes. A mezőváros nem is a közelben, hanem a távolabbi Felső-Alpáron (Szikra, 

Tőserdő), a Tisza ártere vidékén tartatta a sertésfalkákat. A helyi lehetőségeken 

túlmenően, tekintélyes méreteket öltött a sertéskereskedelem, kupeckodás már a 

18. században (Kecskeméten az 1784. évi adóösszeírásban több „kupec” kerül 

megemlítésre). Magyarország délebbi vármegyéiből (Temes, Szerémség) történt a 

felhozatal. Cegléden is hasonló volt a helyzet, még a legtekintélyesebb családokból 

– mint a kisnemes Kapu – mentek sertésért délvidékre.399 A nagykőrösiek Gal-

góczy Károly tudósítása szerint rendszeresen hajtottak fel disznót a Bánságból, 

Szerbiából, Szlavóniából, sőt a 19. század végén is tovább tartott ez a folyamat, az 

Alföld középső területeiről, Oláhországból is került sertéshizlalás végett Nagykő-

rösre.400 Cegléden hirdette a városi hatóság 1851. június 29-én, hogy „Gyermamúts 

Dömötör Aradi lakosk‟ ez éltjel itt meg hált egy falka sován disznaja a szöllők alatt, 

a‟ vigyázatlanság miatt el veszettek 4 darab közülük…”. A sertéseket az aradi kupec 

Pest irányába hajtotta, s a megtalálónak jutalmat ígértek.401 

A ceglédi gazdák is nagyban foglalkoztak sertéstenyésztéssel. Nem csak a lege-

lőre járó alszegi, felszegi csordában, falkában, de önálló kondákban is tartották a 

sertéseket. A városi tanács hirdetményeiben is történik erre utalás. Például 1860. 

május 20-án adták hírül, hogy „Mult kedden este a‟ nyomásról Negyedi Ferencz úr 

sertés falkájából elveszett egy fél éves malacza fülei jegyesek.” Az említett Negyedi 

úrnak nagyobb kára is származott, amelyről a város június 10-én adott hírt:  
 

„Negyedi Ferencz úrnak Szalai Lajos vízi malma mellekeről ma egy hete délután a‟ 
kanász gyermek elől 12 db sertése elveszett, mellyek közül 1. db 3 éves nőstény szür-
ke disznó jegy nélkül, 7 db más fél éves bal füléből hátul, jobb füléből elöl ki van vé-
ve, szőkék, 4 db fél éves bal füléből hátul jöbb füléből elöl kivéve.”402 

 

Az iparszerű kereskedelmi célok által vezérelt tenyésztés szükségleteit a 

messziföldről felhajtott sertésekkel elégítették ki. Váczy János különösen a Kecs-

 
398  Vahot 1853: 108. 
399  Novák 1982a: 164. 
400  Galgóczy 1896: 524–525. 
401  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1851. június 29. 8. sz. 
402  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1860. máj. 20. 18. sz., 1860. jún. 10. 18. sz. 
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keméten és Cegléden történő sertéshizlalást hangoztatta 1891-ben.403 Cegléden az 

1860-as évektől lendült fel a sertéshizlalás. A vidékről is felhozott állatokat a vá-

ros közeli aklokban hizlalták404 (a közegészséget veszélyeztették, az 1870-es 

években kitiltották és a vasút mellett létesített »Bede« hizlaldákban folytatták a 

hizlalást).405 Kecskeméten 24 holdnyi területen létesítettek sertéshizlaldát, ahon-

nan évente 40-50000 darab hízót szállítottak el külföldre.406  

Az utóbbi száz esztendő sertésállománya fejlődést mutat a Három Város-

ban:407 
 

 1895 
db 

1911 
db 

1935 
db 

1942 
db 

1962 
db 

Kecskemét 27452 31498 28345 37531 21368 
Nagykőrös 13511 12164 14128 14904 14870 
Cegléd 25465 14224 15235 16450 29724 

 

Az 1895. évi nagykőrösi adatokkal kapcsolatban megjegyzi még Galgóczy Ká-

roly, hogy az lényegesen több volt a valóságban. Az összeírást november hónap 

folyamán végezték, amikor jobbára már a hízókat találták ólban, mivel a nyári 

nevelést már értékesítették.408 

A legelőfelosztás tehát hátrányosan érintette a külterjes sertéstenyésztést, il-

letve hatékonyságot is eredményezett, annyiban, hogy a termesztett takarmányok 

jobban előmozdították a belterjes tenyésztést, a sertéshizlalást. A legelőkről el-

tűntek a nagyobb sertésfalkák, csökkent a maglósertéstartás. A hatóságok által til-

tott, kisebb „kurta” sertésnyájak találhatók voltak „kurta kanászok” előtt tovább-

ra is a közlegelőkön, de – főként a tanyákon – elterjedt a sertések pányván való 

nevelése.  

Az intenzívebb sertéstartás Cegléden indult virágzásnak a 19. század közepé-

től. A sertést a gazdák a városban, lakóházaiknál tartották. A nagyobb mérvű ser-

téstartást már a városi hatóság közegészségügyi okok miatt igyekezett szabályoz-

ni. Például 1857. június 12-én hirdették ki, hogy  
 

„szigorúan tiltatik a‟ sertéseknek a‟ városban nagyobb falkában hízlalása, mely veszé-
lyes büdösséget terjesztvén az összes lakosságra járvány betegséget hozhat”,  

 

 
403  Váczy 1891: 202. 
404  „Halász György Urnak a‟ Város Szénás Kertye szomszédságában fekvő sertvés hizlaló Aklába 

van egy szőkés nőstény disznó bitangságba” – adta hírül Cegléd város tanácsa 1852. augusztus 
8-án. PML NkV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. aug. 8. 16. sz. 

405  Kocsis 1982: 240–242. 
406  Hornyik 1927. 
407  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény 1870–1970. III. 2. 1972: 75, 207, 214. 
408  Galgóczy 1896: 524–525. 
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majd augusztus 2-án  
 

„Több rendbeli paanaszok folytán: ezennel komolyan figyelemezetetnek azon lakosok 
kik saját szükségeken felül ‟s igy kereskedés, ‟s illetőleg nyereségre felelesleges sert-
véseket hizlalnak bent a‟ Városban házaiknál […] az illetők kereskedésre hizlalt ser-
tésiket 8. nap alatt a‟ városon kívül, és pedig 5 pft büntetés terhe alatt helyhezzék el”.409 

 

Az erdélyi, bihari, bánsági, szerb és szlavón vidékekről felhajtott sertés szívós 

fajta volt, jól bírta a rideg tartást. Feltehetően ez volt az ún. szalontai fajtaként is-

mert sertés. Ilyen állatot említenek egy lopás felgöngyölítése kapcsán Cegléden 

1823 novemberében. Erről így szól a városi tanács jegyzőkönyve:  
 

„Veres vagy másképpen Dohán Mihály Kanász azt panaszolja, hogy éppen aratás 
tállyán pásztorsága alól el veszvén Dani Szüts Dani olhoz tartozó még nem egészlen 
esztendős Vadszörű Kan Malatz”,  
 

ennek ellopásában „másik kanász Pajtássát”, Florián Györgyöt gyanúsította.410  

A 19. század közepi körözési iratokban sertésre vonatkozó adatok is felbukkan-

nak. Megtalálható a vadszőrű sertés, de mellette a szőke, mangalica disznó a leg-

elterjedtebb fajta. Cegléd város hirdette 1851 március 23-án, hogy „Tarkó Ger-

gelynének egy szőke bodor, kan malacza szerdán estve el veszett”, majd május 4-

én „Szlamko Imrének egy sült szőrű ártány malacza mult pénteken estve el ve-

szett” az „alszegi csordáról”.411 Ismeretes, hogy Cegléden 1852. júliusában 

Bogáth Jánosnak „a‟ csordárul el veszett egy 9 hetes csíkos kan malacza”, majd 

augusztus 1-jén Paprika Istvánnénak veszett el az alszegi csordáról „egy vadas 

szőrű kan malacza”, „Szalisznyó Andrásnak pedig egy szőke nőstény jegytelen 

tavaszi malacza”, a szolnoki kapui kanász elől  
 
„Veres Sándornak egy szőke nőstény, a‟ jobb füléből alolról kivéve”, „Mikulás Ist-
vánnak egy vadszőrű nőstény, a‟ jobb füle csonka”, „Márta Jósefnek egy kékes szőrű 
nőstény jegytelen malacza”.  
 

Szeptember közepén Szikszai Istvánnak a „falkáról egy fekete nőstény disznaja el 

tévedt”, október 10-én özv. Bálint Istvánné „kis sárga szőrű jegytelen malacza” 

tűnt el, novemberben pedig Bíró Andrásnak „egy deres szőrű esztendős ma-

lacza”.412 Nagykőrösön hozták köztudomásra 1852-ben, hogy „a‟ Czeglédi Cs: 

Kir: Járásbíróság által egy öreg nőstény szőke sertvés 6 darab szőke malaczával 

 
409  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/57. 1857. jún. 12. 13. sz.; 1857. aug. 2. 18. sz. 
410  PML CgV Prot. Magistr. 1821–1824. 396. sz. 327.  
411  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1851. márc. 23. 54. sz.; 1851. máj. 4. 15. sz. 
412  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. júl. 11. 11. sz.; 1852. aug. 1. 7–12. sz; 1852. szept. 26. 

20. sz. 
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mint gyanús, letartóztatván”, 1853-ban „egy szőke ártány kajla esztendős Sertés 

eltevejedvén”, 1854-ben Húsvétkor „Tóth Sándornak második ünnep délutánján 

a‟ 4ik Járásbeli házától elveszett egy vadszőrű csonkafülű sertvése”.413 Kecskemé-

ten vettek egy „Rendőri körözvényt” 1875. október 16-án, amely szerint „Lacz-

házán a községi sertvés csordában egy fehér szőrű, kesely körmű hoszú farkú és 

fehér szempilláú, másfél éves nőstén sertvés kerekedvén bitangsába vetetett”, s 

keresték annak gazdáját e vidéken is.414 

A fajtakísérletre enged következtetni az a ceglédi adat, miszerint 1852. de-

cember 5-én adta hírül a tanács, hogy „Bába Molnár Andrásnak egy fekete nős-

tény javított sertése ma reggel az udbarból kiment” – s ezért köröztette a ható-

sággal a gazdája.415 Néhány évvel később, a városi hirdetményből kiderül, hogy 

1859. április 3-án „Füle Sándor udvarából tegnap este eltévelyedett egy deres sző-

rű szakos nőstény malac.” A „szakos” megjelölés a keresztezésre utalhat.416 

A Három Városban tenyésztett sertésfajtákról közelebbi híradással szolgál az 

1888. évi állattenyésztési kiállítás katalógusa. Nagykőrösön általánosan tenyésztet-

ték ekkor a szőke kondor fajtát (Aszódi Sándor, J. Farkas Elek, Kecskés József, 

Kovács Ferenc kőrösi és Sikar Kovács Gábor kecskeméti tenyésztő mutatott be 

ilyen fajta sertést, amely a mangalica fajtával azonosítható. Arany János nagykőrösi 

tanársága idején – 1854 körül – Szilágyi Sándor tanártársa és barátja által tartott 

disznótor alkalmából írott „Disznótoros versé”-ben „mangalicza” fajtáról tesz 

említést, amit elterjedt fajtaként tenyésztettek Nagykőrösön417. A nagyfülű fajta – 

feltehetően – a szalontai néven ismertté vált sertésfajtával azonos,418 amelyet 

egyedül Gyurinka Antal kőrösi gazda mutatott be, aki tenyésznyáját a nyomási alsó-

járási tanyáján tartotta. Angol fajtájú hússertések akkor nem voltak. Néhány kő-

rösi gazda keresztezéssel is foglalkozott (például Somogyi György és B. Tóth Fe-

renc a szalontai és az angol fajta keresztezett példányát mutatta be 1888-ban).419 

A 19–20. századforduló idején is a mangalica zsírsertés az uralkodó fajta. Pél-

dául 1911-ben Kecskeméten a sertésállomány 98,8%-a volt mangalica, Nagykő-

rösön 100%-a, Cegléden pedig 96,3%-a, 1935-ben a húsfajták nagyobb arányban 

részesültek már; Kecskeméten 8,5%-kal, Nagykőrösön 8,5 és Cegléden 5,5%-kal. 

A Bergshir feketeszőrű és a Yorkshire szőke sertések honosodtak meg.420 

 
413  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 18, 219. 280.  
414  BKML KkV Polg. m. ir. 8303/875. 
415  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. dec. 5. 22. sz. 
416  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1859. ápr. 3. 8. sz. 
417  Nagykőrösi „Általános Gazdasági Kiállítás Katalógusa”. 1888: 46–51.  
418  Arany János Nagyszalonta szülötte bizonyára, ha már ismerte volna a „szalontai fajtát”, akkor 

nem mangalicát írt volna költeményében. Nagyszalonta közelségében fekszik Kisjenő, ahol az 
uradalmi gazdaságban jelentős fajtakísérletek, nemesítések történtek. 

419  Nagykőrösi „Általános Gazdasági Kiállítás Katalógusa”. 1888: 33–34. 
420  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény 1870–1970. III. 2. 1972: 75, 207, 214. 
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A szamár (mint a juhászat kisegítő állata) pedig a szegénység tejelő és hűséges 

igavonó állataként volt számottevő.421 Mint utaltunk rá, Kecskeméten a városi 

tanács tilalmazta a juhászoknak a szamár tartását, de azt végleg nem volt képes 

megakadályozni. Mint Herman Ottó említette Kada Elekre hivatkozva, a szám-

adó juhász nem nélkülözhette ezt a teherhordó állatot.422 A bivaly tartását gépi 

csépléssel megnövekedett vontató erőszükséglet segítette elő. A méhészkedés 

csupán önellátási keretek között maradt a Három Városban. 

A baromfitartás minden korban fontos részét alkotta a paraszti állattartásnak. 

Vahot Imre Kecskeméttel kapcsolatosan írja 1853-ban, hogy a  
 

„tanyagazdászatnak baromtenyésztési részénél nem lehet megemlíteni a szárnyasokat, 
más néven, baromfinak kecskeméti legszokásosabb elnevezéssel, apró jószágának ki-
mondhatatlan számban tenyésztését, melylyel nem csak Kecskemét piacza kellőkép-
pen elláttatik, hanem azzal Pest városa is nagyobb részt a kecskeméti ugynevezett 
tyúkászok által láttatja el magát”.423  

 

A baromfiállomány megközelítően pontos nagyságát az utóbbi száz esztendőből 

tudjuk, a számadatok igen tekintélyes létszámot reprezentálnak.424 
 1895 

db 
1935 
db 

Kecskemét 163305 155754 
Nagykőrös 65504 – 
Cegléd 78553 51459 

 

Nagykőrössel kapcsolatban Galgóczy Károly megjegyzi 1896-ban, hogy az 

1895. évi adatok csupán a magállományt tartalmazzák, mert késő őszi összeírás 

idején a nyári szaporulat már értékesítésre került.425 

A baromfitenyésztés számára különösen kedvezett a tanyagazdálkodás kitelje-

sedése. Galgóczy Károly ennek tulajdonítja 1977-ben Kőrösön a tyúk, liba, kacsa 

és pulyka nagyarányú tenyésztését.426 A városon korlátozott számban lehetett tar-

 
421  Érdekességként említjük, meg, hogy Nagykőrös városi tanácsa néhány alkalommal szamarat is 

vásárolt .Például 1698. „23 April Varas szamara vöttünk egy szamarat Tall 12 den 2.” (PML 
NkV SZK 1698/99. 71.), majd 1700-ban „24 Maji az obérster számára vettünk egy szamárt 
Vemhestell Tall 14.”, majd 1715-ben is „Egy Szamarat fn 11. den 26.” – jegyezték fel a szám-
adáskönyvben. A város számára vett állatra valószínűleg a város gazdaságában volt szükség.  
A szamarat egy ezredes számára is ajándékozták, akárcsak második alkalommal is, ajándékozás 
céljából. A szamár ára vetekedett a lóéval és csikóéval, értékes jószágnak számított. Egyéb ada-
tok a kőrösiek szamártartására vonatkozóan – a juhászok kivételével – nem bukkannak fel. 
PML NkV SZK 1700/01. 40.; 1714/15. 33. 

422  Herman 1914: 14. 
423  Vahot 1853: 112. 
424  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény, 1870–1970. III. 5. 1972: 75, 207, 214. 
425  Galgóczy 1896: 525–527. 
426  Galgóczy 1877: 246. 
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tani csupán, s ha az akolkertekbe kieresztették, a veszekedések sorozata támadt a 

veteményben okozott kártétel miatt. Hasonló volt a helyzet Kecskeméten is, ahol 

már a „tyúkászatra” specializálódott kertészek foglalkoztak nagyarányú tenyészté-

sekkel egyes tanyákon. A szőlőkben is kárt okozott a baromfi, annak ellenére, 

hogy hasznot is hajtott (összeszedték a vincellérbogarakat és más rovarokat). 

A baromfiállomány többségét a tyúkfélék alkották. Kecskeméten 1935-ben a 

tekintélyes jószágszám 9,4%-át tették ki a pulykák, 4,7%-át a kacsák, és 10,3%-át 

a libák. Nagykőrösön túlnyomó részben tyúkféléket tartottak, akárcsak Cegléden, 

ahol 85,5% volt a tyúkállomány.427 

Galgóczy szerint a „közönséges magyar tyúkot” tenyésztették tömegesen 

nemcsak Nagykőrösön, de a másik két városban is (a sárgásbarna pallagi és kendör-

magos tyúkot). A 19. században már nemesebb fajtákat is tartottak, mint a „Cho-

chinchina”, „Brahma-putra” tyúkokat. Az 1888. évi nagykőrösi nemzetközi kiállítá-

son, a magyar fajtákon kívül, például Muraközy Lászlóné Kecskemétről, Biczó 

Elekné Nagykőrösről „Plymuth Rose” fajtával mutatkozott be, ugyancsak Biczóné 

„Brahma” fajtával jelentkezett. Gyöngytyúkokat is tartottak már ebben az időben. 

Mocsai Pál nagykőrösi gazda mutatott be kakast és tyúkot belőlük. A pulykák428 

közül a „magyar pulykát”, s bronzpulykát, kacsafélék közül a magyar kacsát, pekingi 

kacsát, aylesbury kacsát is tenyésztették itt.  

A lúd tenyésztése jelentős volt, különösen sokat tartottak belőlük a ceglédi ta-

nyavilágban. Számos adat utal erre vonatkozóan. Például 1852. április 18-án hir-

dette a városi tanács, hogy „Haluska Pálnak mult szerdán este kiszált az udvará-

ból egy tarka búbos lúdja.”, július 9-én „Gyura Jósefnek 3 ludja és 9 libája tegnap 

délelőtt a nyomásról elveszett”, július 25-én „Pintér Miklósnak mult kedden elve-

szett 5 db libája sima fejük, egy fehéres a‟ többi kékes.” A források ludat és külön 

libát neveznek meg. Mindkettő lúdféle, azonban a lúd öregebb nemcsak a hím, 

gúnár429), a liba a fiatalabb jószágot jelentette. Ezt erősíti meg az ugyancsak 1852. 

július 18-i körözvény, miszerint „Csernus Ferencznek az 1ső Tizedbe a‟ mult 

szerdán 3 öreg ludja 5 libával elveszett.”430 A lúd nemesítése is folyamatban volt 

már a 19. század második felében. Az 1888-as kiállításon Pomerámiai ludat Her-

czeg-Kiss Ferencné és Végh Dánielné mutattak be, s a magyar fajtát B. Tóth Fe-

renc. Chinai ludat szintén a kőrösiek. Tyúk és lúd keresztezésével is foglalkoztak, 

 
427  Mg-i Stat. Adatgyűjtemény, 1870–1970. III. 5. 1972: 75, 207, 214. 
428  A pulyka a 17. század végén bukkan fel Nagykőrösön. PML NkV SZK 1689/90. 
429  „Tóth András 1ső Tizedbeli lakosnak pedig egy fehér gúnár lúd van szintén befogva” – hirdeti 

Celéd városa. PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. ápr. 27. 11. sz. 
430  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. ápr. 18. 21. sz.; 1852. júl. 11. 9. sz.; 1852. júl. 18. 7. 

sz.; 1852. júl. 25. 24. sz. 



465 

több kőrösi kisnemes asszony, s a neves szőlőtermesztő, B. Tóth Ferenc állított 

ki több példányt 1888-ban.431 

A galambtenyésztés is jelentős a Három Városban. Nemcsak „tyúkászoknak”, 

de „galambászoknak” is nevezték a kecskemétieket. Nagykőrösön a „purcli”, „al-

földi kerengő” fajta vált híressé (jó húsgalamb), s ezt eredeti kőrösi fajtának tartják, 

ezért a „kőrösi kerengő” fajtanevet ismertették el a tenyésztőkkel. A „keringő ga-

lambok” szélesebb körben ismertek lehettek, de például az 1888-as kiállításon 

senki sem szerepelt velük a Három Városból. Ifjú Boros Ferenc nagykőrösi te-

nyésztő „simafejű, tiszta fehér színű, gatyás galambot” mutatott be, s ugyancsak 

Nagykőrösről Papp Róza fehér „pávagalambot” állított ki 1888-ban az országos ki-

állításon.432 

A Három Városban is nagy jelentőséggel bírt a méhészet, amit már a 17. szá-

zadi adatok is igazolnak. Nagykőrösön például 1689-ben 228 raj került összeírás-

ra.433 A 18. század utolsó harmadában királyi rendelet nyomán kezdődött a se-

lyemhernyó-tenyésztés. Eperfák ültetésére kerül sor. Nagykőrösön 1771 júliusá-

ban írták össze az eperfákat: a Tázerdőben 4, Hosszúhátban 4, Zsírosban 5, Len-

csésben 3, „Feketei Hegyben” 12, Tormásban 3, Temető-hegyben 30, összesen a 

szőlőhegyeken 68 darab fehér eperfa volt. Ezenkívül „Borotvás János aklában  

1 fehér eperfa található”. Létezett fekete eper is, a Feketei hegyben 53 darab volt 

belőle.434  
 

„Epreskerek létesültek a 19. század közepi határredezés, tagosítás alkalmával. A se-
lyemhernyó tenyésztésében a tanítók fontos szerepet játszottak. Ezzel kapcsolatban 
szükséges megemlíteni, hogy például 1862-ben Pest vármegye első alispánja, Be-
nyovszky Vincze leiratában közli azoknak a tanítóknak névsorát, akik jutalomban ré-
szesültek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület jóvoltából a „kisebb selyem te-
nyésztők jutalmazására kormányilag engedményezett”  
 

28 forintból. Egy aszódi (8 forint) és egy dunapataji tanító (5 forint) mellett 

„Hübner János Czeglédi tanítónak” 10 forint jutalmat ítéltek meg, a három tanító 

diákjai pedig 5 forintot kaptak.435 

 

 

 
431  Nagykőrösi „Általános Gazdasági Kiállítás Katalógusa”. Budapest, 1888. 46–51. 
432  Nagykőrösi „Általános Gazdasági Kiállítás Katológusa”. Budapest, 1888. 39–45, 51–52. 
433  PML NkV SZK 1689. Regestrum Renovatum. A városi számadások szerint rendszeresen vásá-

roltak mézet a piacon helyi lakosoktól és idegenektől. A törökök is előszeretettel fogyasztották.  
434  PML NkV Prot. Current. 1764–1778. 1771. július 29. 259.  
435  PML NkV Hirdetések Jkv. 1862. 910/4.12276. sz. 
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FÖLDMŰVELÉS 

 

Amikor 1768-ban a Három Város gazdái válaszoltak az úrbéri kérdőpontokra, 

kivétel nélkül panaszkodtak a föld rosszabb minőségére, homokos, kevésbé ter-

mőképes voltára. „Kárunkra Határunk beli földeink atallyaban két harmad része 

sovány, homokos ugyan azért azon Részen Szántás alá éppen alkalmatlan”, jelen-

tették ki a nagykőrösiek.436 Mind a három városban azt is panaszként hozták fel, 

hogy másodszori kaszálásra nem kerülhet sor, mint a kecskemétiek mondták: 

„sarjut nem lehet kaszálni mivel a Földnek hivsége, és homokos szárazsága miát 

az fü második szénára nem gyülhet”.437 A földművelés tehát rosszabb adottsá-

gokkal rendelkezett, mint az állattenyésztés, hiszen annak kedvezett a homokos, 

tágas legelő, viszont a szántógazdálkodásnak kevésbé. Ennek ellenére, éppen a 

mostohább földminőség teremtette meg a virágzó kert- és gyümölcskultúrát a 

Három Városban, amely a földművelés kiemelkedő ágazata volt minden időben. 

Teleki Domokos Nagykőrösön járva 1794-ben nem csak az állattartás jövedel-

mezőségére figyelt fel, hanem a földművelés hátrányos helyzetére is: „A föld-

mívelést szűkebben gyakorolják, minthogy a földjök terméketlen” – írja.438  

A földművelésben szerkezeti változások a 19. század második felében történ-

tek, a legelőfelosztást követően. A laposabb, de helyenként jó talajú föld a szán-

tóművelésnek kedvezett, s a kiterjedt tanyasi gazdálkodás főbb arculatát határoz-

za meg. A Három Városban tehát a szántóföldi gazdálkodás mellett a kert- és 

szőlőgazdálkodásnak volt különösebb jelentősége. 

 

 

Szántóföldi gazdálkodás 

 

Bár az állattenyésztéshez viszonyítva a tőkefelhalmozás, vagyonképzés szem-

pontjából másodlagos szerepe volt a szántóföldi gazdálkodásnak a 19. századig, 

jelentőségét a gabona-, részben a takarmánytermesztésben – melyek az élelmezés 

és állattartás tekintetében nélkülözhetetlenek – az önellátás szempontjából szük-

séges. A homoki táj sajátosságai megnyilatkoznak a termesztett növények tekinte-

tében is, de a mezővárosi gazdálkodás színvonalát határozzák meg a termelés 

technikájának, gyakorlatának egyéni jellemvonásai is. 

A tisztabúza termesztésére alkalmas föld kevés akadt Kecskeméten, Nagykő-

rösön, de Cegléd földrajzi, talajadottságai kedvezőbbek. Kecskemét és Nagykő-

rös városa a 16–18. században is sok búzát s egyéb gabonát – árpa, zab – vásá-

 
436  Novák 2006: 355; l. még Wellmann 1967: 332. 
437  Novák 1979b: 737. 
438  Teleki 1993: 62. 
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rolt, évente több alkalommal is. A kőrösi tanács a 17. században rendszeresen 

hozott a Tisza-menti falvakból, főleg Földvár mezővárosból búzát szekérszámra, 

de gyakran a távoli Baranyába is elmentek jobb minőségű kenyérgabonáért. Ta-

karmánygabonát főleg Abonyból, a szomszédos Tápióság s a távolabbi Jászság 

helységeiből szállítottak.439 A későbbi évszázadokban is hasonló volt a helyzet, 

behozatalra szorult főként Kecskemét és Nagykőrös.440 Vahot Imre írja 1853-ban 

többek között azt is, hogy  
 

„A föld természetéhez képest termesztetik kevés kétszeres búza, legtöbbnyire rozs, 
mely a silányabb homok-földben is meglehetős sikerrel tenyészik, s az itteni szántó-
földeket leginkább szereti. – Termesztetik ezeken kívül még árpa, zab, kukoricza és 
burgonya szép mennyiségben. Tiszta-búza termő földe Kecskemétnek nincs, ugyan-
azért csak házi szükségekre termesztetik némely előkelő gazdák által különösen e 
czélra szánt s eleve készített jobb minőségű kisebb területen s e nemével a gabonának 
a nagyobb közösséget a heti vásárokon a tiszántúli vidékek látják el; – hová gyakran 
cserébe burgonya vitetik tisztabúza helyett”.441  
 

Cegléden is – ahol a legjobb minőségű szántóföldek találhatók –, csak ritkábban 

termett meg a tisztabúza. A mezővárosi tanács – egy vármegyei felmérés kapcsán 

tett kérdésekre válaszolva – értékelte a ceglédi határ termőképességét 1810-ben:  
 
„Erre nézve tekintetbe vétetvén Határunknak rész szerént ingoványos és székes, rész 
szerént pedig Homokos volta, mellynek javából az Ugarnak és Kaszálónak mennyisé-
gét ki kivonván Határoztatott Hogy a‟ közönséges tudomány szerént Tiszta Búza, és 
Kukoritza nem teremvén a‟ leg szorosabb értelemben, el vetődhetett 8000 véka Két-
szer Búza, 6000 véka árpa, 5000 véka Zab, de mivel az Árpa olly rosz volt, hogy sok 
helyett a‟ Magját sem adta meg, arra nézve tudósítás Cessál, a‟ Búza és Zab Termés 
pedig középszerüen alább valo lévén – a Kétszer Buzából származott Termést lehet 
tenni 24000, a‟ Zabot rossz volta miatt 10000. Vékára, Mellyektől nevezetesen a‟ Két-
szer Buzából házi szükségre forditható 16000 Zab 5000 Véka, és igy a‟ szükségen 
kívűl el adható lehet 8000 Búza és 5000 Zab”.442  
 

A tisztabúza termesztése nehézségekkel járt Cegléden is. Ezt bizonyítja az, hogy a 

dombos részeken (Máté, Varjú völgye, illetve a Bonifika Bercel határa közelében) az 

irsai határ felől (Hársas völgyből) lezúduló víz is komoly károkat okozott. Például 

1845-ben a Perjési határban Palkó Molnár András földjén,  
 

 
439  Novák 2013: 189–190. 
440  Novák 1978a: 18–19. 
441  Vahot 1853: 107. 
442  PML CgV Tan. Jkv. 1810–1816. 1819. dec. 19. 1. sz. 1.  
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„egy egész Telekföldön [93 hold – N.L.F.] termett 30 csomó búzája, a‟ többi még ka-
szálatlan szénaként a‟ Búza benne a‟ dudvával van felfordulva, de az is haszontalan 
mácsonya”.443 

 

Nagykőrösön a Fekete, Hangács, Esed, Barátszilos határrészeken, valamint 

Nyársapát-puszta Besnyő területén kínálkozott lehetőség a búza termesztésére. 

Gyakran vadbúza is felverte a földet, amelyet szintén lehetett hasznosítani takar-

mányként. Makai András például 11 „sákról való vetést” tett 1769-ben az egyik 

kőrösi gazda Feketén lévő mezeikertjén, s a következő esztendőben „mindjár szép 

vad Búza nővén azon Parlagon”, amit szintén Makai kért, hogy learathasson. Mi-

vel csupán szüretkor vitte a szérűre nyomtatni, sok kárt szenvedett a hosszú állás 

miatt a vadbúza, azért kerülhetett az ügy a mezőváros főbírája elé.444 

A mezei kerteken, illetve a ceglédi tanyaföldeken, a Feketén legfontosabb ga-

bona volt a kétszeres vagy rozsbúza. Vegyesen vetették el a búza- és a rozsmagot, 

de mindhárom városban tisztabúzát is termesztettek. Az árpa, zab is fontos szán-

tóföldi növény volt mindenkor. A zab mint takarmánynövény igen fontos szere-

pet játszott, főleg a lótartásnak kedvezett, ezért is szorgalmazták a hatóságok a 

termesztését. Rendszerint külön kerteket, földeket osztottak ki a lakosoknak, 

mint tette ezt Kecskemét városa is. Hasonló okokból méretett ki 1808-ban az 

„Akasztófán túl fekvő köz legelőből” „100 zsák alá való földet” három esztendő-

re, évi 3 forint fizetés fejében az „arra érdemes földben szűkölködő Lakosok 

számára”.445 

A kukorica sem kapott helyet a mezei kerteken, tanyaföldeken eredetileg, 

akárcsak a nyomásos, kalkatúrás határrészeken.446 Például 1799-ben arról van tu-

domásunk Nagykőrösön, hogy a szőlőbeli veteményeskertben nemcsak kukori-

cát, de köztesként tököt is ültettek.447 Tököt külön is termesztettek, mint például 

Kecskemét Felső-Alpár pusztáján a Tisza árterén, a Tökös nevű részen. Cegléden 

Kapu Pál halálakor 1845-ben már 58 ¼ hold kukoricavetést is felsoroltak a va-

gyontárgyak között, amely a tanyaföldek között volt található.448 

A 18. század második felében vidékünkön már termesztették a burgonyát449 

(pl. a kecskeméti hetivásárra 1789–1890-ben egy-egy szekér burgonyát hoztak 

Nagykőrösről és Örkényből).450 E kultúrnövény kedveli a homokföldet, így rend-

 
443  PML CgV Vallásalapítványi Urad. ir. 184l–1847. 129. sz. 
444  PML NkV Törv.sz. peres ir. 207. sz. 1771. febr. 11. 3. cs. 
445  BKML KkV Tan. Jkv. 1808–1809. 1808. márc. 24. 46.  
446  A termesztésével kapcsolatban l. Balassa 1960. 
447  PML NkV Törv.sz. peres ir. Litt. EE 511. sz. 9. cs. 1795. febr. 12. 
448  PML CgV Hadnagyszéki ir. 1/1845. 
449  Termesztésével kapcsolatban l. Kósa 1980. 
450  Balanyi 1968: 115. A burgonya ragadványnévként is előbukkan Cegléd város hirdetményében: 

„Jonás Krumpli Andrásnak a 3dik Tizedben mult csütörtökre viradora az ugynevezett akaszto 
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szerint a szőlőskertekben, szőlőhegyeken található meg, de az erdei homokon is. 

Cegléden a város például rendszeresen feles művelésre adta az erdejét:  
 

„Azon lakosok kik a‟ város erdejében felesből krumplit ültetni akarnak ezen a‟ héten 
jelentsék magokat a‟ Városi Kapitányi hivatalban”  
 

– adták hírül 1853. április 17-én.451 Nyári és őszi krumplit termesztettek. Ugyan-

csak Cegléden, 1852. augusztus 8-án jelent meg a város hirdetménye, miszerint  
 
„A‟ kinek a‟ város erdejébe nyári ugynevezettt Jakab krumliaik vannak vetve holnap 
feláshatják, ellemben kinek ősziek vannak, ki semenyenek, mivel a‟ felügyelésre csősz 
van fogadva.”  
 

Szeptember 26-án az őszi betakarításról rendelkezett a tanács:  
 
„Tudtul adatik a‟ lakosoknak, hogy a‟ kiknek a‟ város erdejében Krumplija van vetve 
a‟ jövő kedden az az holnap után ásatni fognak […] minden ember ugy intézkedjen, 
hogy azon napon kiássa…”452  
 

Az egyéb vetemények között a dinnye sem található meg a gabonanövényekkel. 

Külön termesztésének emlékét őrzi például Cegléden a Kőrösre vezető út mellett 

magasodó Dinnyehalom, a város közvetlen közelében.453 A szőlőhegyeken és az 

erdők homoktalajában is termesztették. Cegléd város erdejét a krumpli mellett 

bab, dinnye termesztésére is a lakosok rendelkezésére bocsátotta:  
 
„A‟ Város erdejének üres részei krumpli, bab dinnye, ‟s más veteményeknek is olly 
módon kiadandó, hogy ezen termékekből a‟ város annak idejében csupán csak egy 
harmad részt kíván a‟ többi a‟ vállalkozó tulajdona marad.”454  
 

A dohányt is külön termesztették.455 Kecskemét városa Pusztaszer pusztáján 

adott bérletbe kerteket a 19. század elején dohánytermesztésre.456 A 19. század 

közepén az osztrák mintára szervezett pénzügyőrség ellenőrzése alatt történt a 

termesztése 1850-től, császári nyílt parancs következtében. A dohánytermesztés a 

19. század közepén virágzott fel. Az állam monopóliuma volt a dohány, amely-

 
halom mellől el veszett egy egér szőrű kancza lova” tudósítanak. PML CgV Hirdetmények Jkv. 
1851/54. 1851. júl. 13. 7. sz. 

451  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 19. sz. 
452  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. aug. 8.. 33. sz; 1852. szept. 26. 19. sz. 
453  PML CgV Bírói végz. Jkv. 1808–1809. 1816/27. 152. sz. 88–889.  
454  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. márc. 23. 16. sz. 
455  Lásd Takács 1964. 
456  Vö. BKML KkV Tan. Jkv. 1808–1809. 1808. máj. 13. 88–89.  
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nek termesztését külön engedélyezték. Például Nagykőrösön ezzel kapcsolatban 

hirdettek a lakosságnak 1852. szeptember 4-én:  
 

„Felsőbb rendelet következtében köz hírré tétetik, hogy azon lakosok ki saját haszná-
latukra dohányt termesztenek a‟ termelés megengedtetik ugyan ez évre, de a‟ termesz-
tési díjak a‟ helybeli financz ügyi őrségénél befizetendők.”457  
 

Cegléden 1852. december 26-án adta hírül a városi hatóság, hogy  
 
„Figyelmeztetnek mind azon lakosok, kik az álladalom részére jövő évben dohányt 
teremeszteni karnak, […] magokat a‟ helybeli Cs. Kir. pénzügyőrségnek holnapi na-
pon mulhatatlanul jelentsék.”458 
 

A dohánytermesztésnek kedvez a homoktalaj. Jó hasznot biztosított a termelő-
nek. A saját részre történő termesztést a hatóság szintén engedélyhez kötötte. 
Cegléden a városi tanács hirdette például 1851. december 28-án,  

 
„Értesítenek mindazon lakosok, kik felsőbb helyen saját szükségükre dohány ter-
mesztési engedelmet nyertek, hogy a‟ meg határozott 70 □ ölnyi föld területnél többet 
e‟ végre használniok nem szabad, ‟s ezen föld területet pedig árokkal vagy más kerí-
téssel kell ellátniok.”459  
 

A dohánypalántát Cegléden az uradalmi kertész nevelte. Például „Krasznár János 

urad. Dohányosnak nagy mennyiségű dohány palántája van eladó” – adta hírül 

Cegléd város 1858. június 18-án.460 A dohány felvásárlási árát is meghatározta a 

hatóság. Például 1863. január 15-én tették közzé azt a listát, amelyből az is kide-

rül, hogy milyen fajtákat termesztettek:  
 
„I. Debreczeni, Szamosháti, Szulloki, Szegedi, tiszai, más 12,50 – 3,50. II. Királyi és 
Szullok szárastól I. o. 8 pft. III. Pécsi szárastól I. o. 7 pft. IV. Pécsi szár nélküli I. o. 8 
pft. V. Kapa dohány szár nélkül 8 pft. VI. Minden féle szivartakaró levelek csomózat-
lan I. 23, II. 20. III. 16.”461  
 

Cegléden a letört dohány szárítása a legelőn épített pajtákban történt.462  

A dohánytermesztőknek el kellett számolni még a levél szedése után visszama-

 
457  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 49.  
458  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. dec. 26– 11. sz. 
459  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1851. dec. 28. 22. sz. 
460  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1858. jún. 13. 12. sz. 
461  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jkv. 1863–1864. évről. 
462  „A‟ legelőn lévő dohány pajták ölenként elárvereztetnek a‟ vevők alpolgármester urnál jelent-

kezzenek.” PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1861. febr. 10. 5. sz. 
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radt sarjú dohány szárával is, amelyet – akárcsak a dohányleveleket – Szolnokra 

kellett szállítaniuk, ahol a felvásárlás történt.463 

A kölesnek nagy jelentősége volt. Rendszerint a gabona után, másodvetésként 

került a tarlóhántásba, de ez volt a feltört gyep fő haszonnövénye is. 

Tekintettel arra, hogy Kecskeméten és Nagykőrösön a különböző nagyságú 

földdarabokon, mezei kerteken, tanyaföldön történt a növénytermesztés, így ter-

melési adatok, a termelékenység kiderítése komoly nehézségekbe ütközik. Mivel 

Cegléd földesúri fennhatóság alá tartozott, ott különösen nagy gondot fordítottak 

a gazdálkodás felügyeletére (például a dézsma miatt), így pontos adatokkal mu-

tathatjuk be a mezőváros növénytermesztését, reprezentálva egyben a Három 

Város viszonyait is. Az 1845. évi termés alapján:464  

 
 Termett 

véka 
Vetésre szükséges 

véka 
Marad élelemre 

véka 
Ázalék – 256 5/8 256 5/8 
Búza 1 281 342– 835– 
Rozs 44 668 22 151 1/2 22 435 ½ 
Árpa  41 981 1/2 21 631 – 21 648 ½ 
Zab 5 869– 1 466 – 4 108 – 
Köles 263 ½ 39 – 252 – 

 

Tehát a búza a rozshoz képest kisebb mennyiségben termett, a kétszeres volt 

számottevő. A köles is csupán saját szükségletek kielégítésére szolgált, akárcsak 

az ázalék (hüvelyes főzeléknövények, mint a bab, borsó, lencse közös neve). Leg-

főbb gabonanövény volt a rozs, árpa és zab, amely nemcsak a szükségleteket fe-

dezte, de alkalmasint piaci értékesítésre is kerülhetett. 

A vetett takarmány, a lucerna hatósági szorgalmazásra honosodott meg a Há-

rom Városban is. A 19. századig a réteken kaszált fűből csinált széna, a „pallag 

széna” volt a legfontosabb természetes takarmány. Mária Terézia rendelete nyo-

mán 1770-ben hirdették ki a Három Városban, hogy a  
 

„tej-vaj szaporíttsék, és arra az Tehenek alkalmaztassanak fognak pedig bőven tejelni, 
ha midőn mezőrül hazaérkeznek éjjeli bérekesztéseknek ideje alatt elesség légyen előt-
tük eleségeknek pedig semmi oly hasznos mint az lóherefű mind azért hogy nem csak 
éhsége múlik tőlle az marháknak, hanem híznakis, mind pedig azért hogy igen teje-
sednek, ezen fű pedig igen szapora mivel esztendő által háromszor is lehet kaszálni, 
és ha egyszer elvetődik magva, több esztendőkig tart nővése”  
 

 
463  „A dohánytermesztők sarjú dohányaikat – mik még náluk maradtak köteleseke e hó végéig 

Szolnokra beszállítani.” PML CgV Hirdetmények Jkv. 1858/62. 1858. nov. 27. 8. sz. 
464  PML CV Tan. ir. 1842–1847. Litt. Nro. 20/1845. 
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– jegyezték fel a lucerna, vagyis a „luzerni lóhere” kiváló tulajdonságait a kőrösi ta-

nács hirdetménykönyvében.465 Eleinte nemigen talált megfogadtatásra az ajánlat, 

amiért 1781-ben ismét szorgalmazta a vármegye, a magisztrátus utasításának 

megfelelően  
 
„sokszor már javaslott és dicsért vetését a‟ Lo herének kezdgyék el, fogják tapasztalni 
azon fűzen kellemetes és mindenféle hasznátt, lehet ezt nemcsak lapályos hanem par-
tos helyeken is annál inkább térségen vetni”  
 

– szólt a hatósági intelem.466 A takarmánynövények meghonosodása azonban 

hosszabb időt vett igénybe, mert a parasztgazdaságok idegenkedtek tőle. Csupán 

a 19. század második felében, a legelőfelosztások után vették mindinkább nagy 

hasznát. Korábban a bükköny számított fontos takarmánynak, de az is inkább a 

nagyobb gazdaságokban, vagy mint Cegléden, az uradalomtól bérelt szikes térsé-

gekben, 1847-ben.467 

 

Tehát az 1860-as évektől előtérbe kerülő szántóföldi gazdálkodás a gabona-

termesztés mellett a vetett takarmánynövény-féleségekre is mindinkább rákény-

szerült, annál is inkább, mert megkövetelték ezt az állattenyésztésben végbement 

minőségi változások is. Galgóczy Károly 1877-ben már arról ír, hogy a kőrösiek 

legfőbb foglalkozása a mezőgazdaság, vagyis a földművelés:  
 

„Legfőbb terméke a rozs, azután a tiszta búza, árpa zab köles, kukorica, krumpli, ré-
pa. Kendert a gazdasszonyok termesztenek, de csak házi szükségre; repcze kevés, a 
dohánytermesztés szintén nem nagy terjedelmű, korántsem érkőzik a hajdanival (ez 
természetes is, hiszen időközben a dohány állami monopóliummá vált – N.L.F.). Ve-
tett takarmányrépa a lucerna termesztetik meglehetős terjedelemben”.  
 

Hasonló állapot jellemezte Kecskemétet is, de Cegléd egy kicsit hátrább maradt 

Galgóczy megítélése szerint.468 Legalábbis a lucerna és takarmányrépa termeszté-

se tekintetében. A századforduló után mindinkább megváltozott a helyzet. Leg-

főbb gabonanövény továbbra is a rozs maradt a Három Városban, utána követ-

kezett fele arányban a búza, majd a tavaszi árpa, őszi árpa és zab. A kukorica sor-

rendben a rozs után következett. A takarmánynövények közül a marharépát ve-

tették legnagyobb területen, ennek csupán mintegy ötödén a lucernát, tizedrészén 

a vörösherét, úgyszintén a zabosbükkönyt, csalamádét. Csupán néhány holdon 

termesztettek baltacimot, bíborherét s más növényeket. A kukoricához hasonló-

 
465  PML NkV Tan. Prot. Current. 1764–1778. 1770. szept. 21. 209.; vö. Novák 2003c. 
466  PML NkV Tan. Prot. Current. 1778–1786. 1781. ápr. 26. 142.  
467  PML Cegléd Vallásalap. Urad. Ttja ir. 1842–1847. 407. sz. 
468  Galgóczy 1877: 244. 



473 

an a burgonya is kedvező terményhozamot mutatott fel a homokföldeken, meg-

közelítően a búza-vetésterület felén termesztették a Három Városban a 20. szá-

zad első felére terjedő időszakban. 

A 19. század végén az őszi búzafajták közül a „közönséges”, magyar fajtát 

termesztették, de ismert volt a tokatlan búza is. A 20. század első felében a 

tiszavidéki, apró, pirosszemű bánkúit, székácsi fajtát vetették, előfordult a fajtakí-

sérlet kezdetén a mokrai s más búzafajták, köztük az australieri búza is.469 A rozs-

fajták közül a bokros, montagnei fajtákat vetették (később ismert volt a nyári fajta is 

Cegléden). Az árpa több fajtáját ismerték a Három Városban. Régen a tótárpát, 

ilmioit termesztették. Cegléden a hamza fajtát az 1930-as években, valamint a sörár-

pát. A zabnak a magyar nevű fajtája volt honos ezen a vidéken, de megtalálható 

volt a 19. század végén a „siberiai” és kanadai zab is.470 A kukoricának több 

fajtáját – mailandi, magyar, korai székely – termesztették az 1880-as években.  

A 20. század első felében a nyolcsoros magyar lófogú mellett a bánáti fajtát is. A kö-

lesnek két fajtáját ismerték. Legjobb fajtának bizonyult a piros köles. A szürke köles 

hamar elszórta a magját. Étkezési célokra a piros kölest használták fel, kását főz-

tek belőle. A 20. század első felében rendszerint köleskásával töltötték meg a 

hurkát. A takarmánynövények között a marharépának piroskaró fajtáját termesz-

tették leginkább. A 19. század második felében a legelterjedtebb burgonyaféle a 

Jakab, hópehely burgonya s a fehér és kék rózsaburgonya volt. Az 1885. évi budapesti 

nemzetközi zöldségkiállításon „Kecskemét Szabad Királyi Város Kertészete” 

harminc fajta burgonyát mutatott be (többségük különböző angol és francia, né-

met fajta, mint a Climax, Socuette, lorai lübenaui, Früffel, d’aut, Harison, Hundred fold 

fluke, Zwwickeui negyven gumós s mások). A kecskeméti Győrffy Balázs rózsa- és 

perlessburgonyával jelentkezett. A 20. század első felében a rózsa mellett vetették 

már az Ella, Gülbaba krumpli, Deziré fajtákat is.471  

A szántóföldi gazdálkodás termeléstechnikai viszonyait a sajátos táji adottsá-

gok, valamint az adott kor műszaki fejlettsége határozták meg a Három Város-

ban is. 

A földművelési rendszer kérdése és a talajerő-utánpótlás szoros kapcsolatban 

volt e vidéken is. A későbbi tapasztalatok alapján vélhetnénk, hogy a trágyázás-

nak minden időben fontos szerepe volt e szegényes homokvidéken a termelé-

kenység fokozásában, de nem így történt. A trágyát nem szórták el a szántóföld-

ön, kerteken. Ezt így okolja meg 1799-ben a nagykőrösi tanács Vályi András pro-

fesszornak írott levelében: „a‟ földnek meg jobbitása pedig addig fel nem találta-

tott, mert ha a‟ Homokra ganéj hordattatik, még jobban ki ég benne a‟ termés és 

 
469  Vö. Novák 2011: 42. 
470  Vö. Novák 2011: 43. 
471  S. gy.; a Nemzetközi Gyümölcs- és Zöldség-Kiállítás Katalógusa. 1885: 121, 125; A búzaneme-

sítéssel, a termesztett növényfajtákkal kapcsolatban lásd Balla 2002; Matuz 2002; Surányi 2002. 
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haszontalan füvet terem” a föld. Ezért történhetett meg, hogy a gazdák kidobták 

az utcára a trágyát, ami nemcsak egészségügyi okok, de a közlekedés akadályozá-

sa miatt is sok nehézséget okozott a tanácsoknak. A kőrösi tanács például 1747. 

évi statútumai között azt is meghatározta, hogy a „szemeteknek is, és ganéjoknak 

uttzára való kihordása tilalmaztatik, valamint a‟ czefrének és Törkölynek kihordá-

sa is”. Az ilyen tilalmakat később is meg kellett ismételnie Kecskemét és Nagykő-

rös városának.472 A későbi időben is – mint utalunk rá –, a mezővárosi hatóság 

rendre tilalmazta az utcák elcsúfítását trágyával, emberi ürülékkel. 

A 19. század közepétől a trágyázással történő talajerő-visszapótlás szükséges-

sé vált, bár Galgóczy szerint például Cegléden az is oka volt a szántóföldi gazdál-

kodás csekély termelékenységének, mert „csak” trágyával szórták a földeket.473  

A 20. század elején már a műtrágyafélék is megjelentek a Három Városban. Pél-

dául Nagykőrösön az 1920-as években a Neu Jakab és Fia kereskedés már for-

galmazta a szuperfoszfát és kálisó műtrágyát.474 

A talaj táperejének óvását „természetes” módon intézték a Három Városban. 

Legjobb a pihentetés módja, az ugarolás, a szántónak bizonyos idő után parlagon 

való hagyása és a legeltetése volt. Ennek a művelési gyakorlatnak legjobban a há-

romnyomású földművelésrendszer felelt meg, amelyet országosan a legmoder-

nebb eljárásként hirdettek a 18. század végén. A három kalkatúrából álló vetés-

forgót erőltették a ceglédiekre az 1770-es években, amit azonban – mint már 

utaltunk rá – megvalósítani nem lehetett a hatalmas kiterjedésű határon, s ott 

megmaradhatott a kötetlen gazdálkodási rendszer. 

Tulajdonképpen a kötetlen használatú mezei kerteken, tanyákon is szükség-

szerűen kellett pihentetni a földet. A mezeikert lényegéhez tartozik az is, hogy 

egy részét szántották, más részét pedig parlagon hagyták, de kaszálták és 

legeltetttek rajta. Az úrbéri kérdőpontokra adott válaszukban így szóltak a kecs-

kemétiek 1768-ban:  
 

„az kik pedig határunkban szántó Földeket, és Kaszáló Réteket birnak […] most szá-
lások és Kert helyek név alatt használlyák mellyeken nagyobb, és Kisebb voltokhoz 
képest mennyit bizonyosan vethettnek, és hány szekér szénát kaszálhatnak, ha csak 
személy szerént azokat biró Gazdákot nem kérdezzük f…] meg nem mond-
hattyuk…”475 

 

Hasonló megfigyeléseket tett Vahot Imre is 1853-ban, mondván a  
 

 
472  PML NkV Tan. Vegyes közigazg. ir. 1798–1804. Litt. 1221. 1799. febr. 1.; Novák 1979a; 

BKML KkV Stat. 1756, 1773. 
473  Galgóczy 1877: 216. 
474  Novák 2002b: 57. 
475  Novák 1979b: 537. 
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„földmivelésnél az ugynevezett három nyomású gazdászat követtetik u.m. 1.) A szán-
tó földnek egy harmad része őszi gabonavetésre, 2.) Egy harmad részben tavaszi ve-
tésre használtatik, 3.) Egy harmad részben pedig ugarnak, pihenőben hagyatik”.476  
 

Ez a vetésforgó az egyes gazdák határbeli „élőföldjének” művelésére vonatkoz-

hatott, nem pedig a határ egészének használati rendszerére, tehát nem azonos a 

kalkatúrás határhasználati rendszerrel. Ilyen csupán Cegléden volt, a fertályföldeken 

(az első „nyomásban” minden kisgazda birtokát 9, a másodikban 12 s a harma-

dikban pedig 8 parcellát mértek ki, tehát a fertályos kisgazda 4-4 holdnyi földet 

kapott az egyes dűlőkre szabdalt nyomásban; erre az egész kalkatúrára vonatko-

zott a vetéskényszer, illetve ugar), a tanyákon, mezei kerteken nem közösségi el-

vek, szabályozás alapján használták a háromnyomású „gazdászatot” hanem ki-ki 

egyénileg.477 

 

 
Vaseke 

 

A szántás módjának és technikájának fejlődése is a talaj termőképességének 

fokozását kívánta elősegíteni. Vahot írja Kecskemétről 1853-ban:  
 

„Őszi vetés alá háromszor szántanak. A gyöngébb természetű homokos föld csak 
kétszer szántatik, azért, mert különben a csak némileg is föltágított földekbe vetett 
gabonát, a homokos fölülettel együtt a szél végkép kihordaná; ugy hogy nagy szelek 
dühöngtével, már csak is gyakran megtörténik, hogy a gazda először vetett és a szél 

 
476  Vahot 1853: 107. 
477  Novák 1982a: 170–171. 
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által kihordott mag helyett, másodszor is vetni kénytelen, hogy arathasson. Tavaszi alá 
csak egyszer szántanak, vagy késő ősszel, vagy pedig kora tavasszal”.478  
 

Galgóczy Károly említi 1877-ben, hogy a trágyázás már akkor „divatozott”, de a 

gané kihordását alig győzték a nagyobb gazdák, ezért az  
 
„őszi és tavaszi szokott trágya kihordáson és leszántáson kívül, divatos gyakorlatnak 
indult a sovány vetéseknek felül meghintése, vagyis utántrágyázása; ezután sovány 
földeken a nagyra vágott tarló s a jószággal megtapostatott őszi szalma által javítás is 
használtatik” 
 

– írja. A „szántóföldeit a nép elég szorgalommal tűrhetőleg jól is míveli” folytatja 

megfigyeléseit, „régen őszi, tavaszi egy aránt többnyire egy szántásba vettetett. 

Ujabban mindinkább divatba jön ősziek alá az ugarlás”. Cegléden „a többnyire 

könnyű míveletű földekben, a föld megmunkálás csak közönséges. Sok őszi jön 

kukoricza tarlóba csak egy szántással” – tudósít Galgóczy Károly. Századunkban 

már rendszeres volt a háromszori szántás: aratás után a tallószántás vagy ugarolás, a 

keverőszántás, és végül a mélyszántás vagy vetőszántás.479 

Szabó Kálmán régészeti ásatásai révén a szántás legfontosabb eszközének, az 

ekének legkorábbi, 13. századi magyarországi előfordulása Kecskemét környéké-

ről ismeretes.480 Ekkor már aszimmetrikus ekevasú ágyekét is használtak (ehhez 

hasonló ekét mutat be Ikvai Nándor is a 16. századi ceglédi vaseszközlelet ismer-

tetése során481). Nem csak az aszimmetrikus vasú ekék, de a szimmetrikus túró-

ekék is használatban voltak Nagykőrösön, a 17–19. században is. Nagykőrösre a 

lápos-turjános, fában gazdag Ócsáról hoztak ekéket. Ismeretes, hogy 1668. július 

16-án „óczai embereken Vasárnapi Eke Árulásért vettünk d[é]n[ár] 60” – jegyez-

ték fel a város számadáskönyvében. Tehát mivel vasárnap tilos volt a kereskedés 

is, a faekét árusító ócsaiakat pénzbírsággal sújtották.482 A túróeke a kezdetlege-

sebb szántástechnikára utal (nem forgatta, hanem „túrta a földet”, sekély szántást 

lehetett vele végezni), de maga az eszköz mint szőlőművelő szerszám tovább 

funkcionált a 19. században is.  

Jó szántást az aszimmetrikus címer vasú, csoroszlyával, kormánydeszkával felszerelt 

fordító ágyekével lehetett végezni. A 19. század elején még ún. faekét használtak a 

Három Városban. A gerendely, göröndő, a kormánydeszka, szarv fából készült, a cí-

mervas, csoroszlya volt vasból. Az ekéhez ösztöke is tartozott, amellyel az ekevasat, 

csoroszlyát tisztították meg a ráragadt földtől. Rendszerint a túróekéknek nem 

 
478 Vahot 1853. 107–108. 
479  Galgóczy 1877: 244. 
480  Szabó K. 1938: 126; vö. Balassa 1973. 
481  Ikvai 1972. 
482  PML NkV SZK 1668/69. 176.  
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volt vonóberendezése, talyigája, de a 18. századi leltárak a fordítóekékkel kapcso-

latban már tesznek róla említést. Nagykőrös város tanácsa 1763-ban vásárlást 

eszközölt:  
 

„A‟ Fridericusi Vásárban [március 6. – N.L.F.] vettem […] 2 Szántó Vasat f. 4. […] 2 
Csoroszlyát f. 2. […] 1 Csoroszlyát f. 1. ösztökének való Vasat”, majd április 11-én 
„Egy pár Tallyiga Kereket vettem 3 Márjáson – 85 dn. Megint egy Párt Város ekéjé-
hez – 85 dn”  
 

 
Tövisborona 

 

– jegyezte fel a számadó.483 A 19. század első felében már általánosan elterjedt a 

Zugmayer-eke. Ilyen eszközt használtak a nagykőrösi gazdasági iskolában, melynek 

Galgóczy Károly a tanára volt. Ő írja, hogy elsőként hozott Nagykőrösre Vidacs-

ekét, s ő mutatta be a gazdasági iskolában 1849 táján, és a bérelt gazdaságában is ve-

le dolgozott. Míg az 1841-ben megjelent Zugmayer-féle eke nem tudott népszerű-

ségre szert tenni, a Vidacs-eke rohamosan meghódította a paraszti gazdaságokat.  
 

„Azelött az intézetnek egy Zugmayer-féle ekéje volt. Az 8 év alatt nem volt képes el-
terjedtségre jutni. A Vidacs-ekék megismerése után pedig csakhamar ugy elszaporod-
tak a vasekék, hogy ma egyebet látni ritkaság”  
 

 
483  PML NkV SZK 1762/63; Novák 2002b: 52. 
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– írja a kiváló tudós 1877-ben.484  

A korszerű mezőgazdasági eszközök a nagyobb gazdaságokban jelentek meg. 

Nagykőrös pusztáján az egyik kisnemes nagybirtokos tanyájának ingóságai érté-

kesítésére került sor, amelyet a város hirdetett meg 1853. augusztus 28-án:  

 

 
Fahenger 

 
„[Dabasi] Halász Gedeon Úrnak Tetétleni pusztáján 40 db erdélyi fajú lova 50 db 
jóhúsban lévő heverő marhája ‟s fias tehene, – 50 db jármos őkre 90 db sertvése, 
minden féle jókarban lévő gazdasági eszközei vidacs féle vasekék taposó géppel, 
melly cséplő géphez is alkalmaztatható, összekötözött szecska vágó, szekerek igás 
kocsik, vas fogatok folyó évi Sept 15én a‟ tulajdonos által el fognak árverezteni.”485  
 

A korszerű vaseke Abonyban is beszerezhető volt. Cegléd város tanácsa például 

hirdetményében tette közzé 1855. december 9-én, hogy  
 
„Vidacs féle legjobb minőségű uj vasekék minden alkalommal kaphatók Abonyban 
Vidacs János haszonbérlő urnál. – Lakása van a‟ Csernyus féle házban. – Nevezett 
haszonbérlő úr ajánlkozik a‟ gyárból érkezett és nála lerakott vasekéket buzáért is cse-
rébe adni.”486 

 
484  Galgóczy 1877: 244. 
485  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 174.  
486  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1855. dec. 9. 1. sz. 
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Vasborona 

 

A Vidacs-féle eke göröndője és szarva is fa volt még. Egyedi tervezésben is ké-

szültek a Három Városban ekék, de a nagyhírű gyártók termékei is teret hódítot-

tak itt (pl. a prága-bubnai Umrath-cég vasekéi). Szükséges megemlíteni, hogy az 

1888. évi Nagykőrösön tartott nemzetközi gazdasági kiállításon többek között 

bemutatkozott a Clayton & Suttleworth cég (gőzmozdony, cséplőgép, 13-15-17 

soros „Universal-Drill vetőgépek, 1-3 vasú ekék, vasborona, gabonatisztító rosta 

s más termékekkel), „Kühne Ede” (boronák, lókapa, elevátor), „Ruston Proctor 

és Társa” (kettős-hármas töltögető eke, egyetemes eke, aratógép), „Sack Rudolf” 

(különböző típusú ekékkel, vetőgépekkel), valamint az „Umrath és Társa” (ekék, 

boronák, kukoricamorzsolók, s más eszközök), amelyek a kisebb-nagyobb gazda-

ságokban tünedeztek fel a Három Városban, váltak népszerűvé a 19. század vé-

gén, a 20. század elején.487 Az Umrath-féle „egyetemes egyvasú aczél ekét” 1888-

ban a kiváló nagykőrösi gazda, homoki szőlőtelepítő, B. Tóth Ferenc birtokán 

tartott ekeversenyen mutatták be. Nagykőrösről ismeretes, hogy 1890-ben Trum-

mel Antal vaskereskedésében Sack-féle ekét árusítottak.488 A korszerű mezőgaz-

dasági eszközök meghonosodását e tájon elősegítették a kiállított és megvásárol-

ható termékek. A 20. század első felében a Kühne-féle „páncéltükrös” vasekék 

voltak széles körben használatban, de más magyar gépgyárak is népszerűvé tették 

terméküket (pl. a miskolci, ózdi ötös, hetes páncéltükrös eke).489 

 
487  „Nagykőrösi Általános Gazdasági Kiállítás Katalógusa”. 1888. 
488  Novák 2002b: 56.  
489  Vö. Novák 2002b. 
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Galgóczy Károly írja 1877-ben – némi túlzással –, hogy Nagykőrösön már ál-

talánosan használták a nagyobb gazdaságokban a vasboronát, irtó, mélyítő ekét, 

hengert, szecska- és répavágót, szelelőrostát, vetőgépet, a ló- és gőzgép erejével 

működtetett cséplőgépeket.490 Az 1895. évi mezőgazdasági összeírás tartalmazza 

a 100 katasztrális holddal rendelkező birtokosokat, s a birtokukban lévő külön-

böző mezőgazdasági gépeket, eszközöket, amelynek figyelembe vétele jelzi a Há-

rom Város gazdaságainak korszerű művelési eszközökkel való ellátottságát is:491 

 
 Kecskemét Nagykőrös Cegléd 

Gazda 203 97 42 
Járgány 16 9 4 
Lokomobil 17 3 8 
Cséplőszekrény 24 2 9 
Vetőgép 42 33 12 
Rosta 140 76 44 
Eke 705 431 235 
Szórógép 25 19 1 
Szecskavágó 59 50 17 
Borona 307 172 95 
Henger 69 60 43 

 

A korszerű munkagépek, eszközök természetesen a Három Város egész gaz-

datársadalmára vonatkoztatva nagy hatással voltak, s nagyobb arányban szerepel-

hettek is,492 azonban a hagyományos termelőeszközöknek és termelési eljárások-

nak döntő súlya maradt továbbra is. 

A 19. század második felében tehát elterjedtek a különböző, korszerű vas-

ekék, mint a Vidacs, Kühne, Sack. Az elterjesztésük népszerűsítése érdekében 

időnként ekeversenyt rendeztek. Ilyen szántóbemutatót tartottak például 1888. 

július 23-án Nagykőrösön, B. Tóth Ferenc nagygazda alsójárási birtokán. A helyi 

újság részletesen beszámolt az ekékről és a szántás módjáról:  
 

„A verseny […] délelőtt tartatott meg, fájdalom igen kevés érdeklődő jelenlétében, 
minek talán nem egészen a fel sem vevésben, hanem részben a nagy munka időben is 
kell okát keresnünk. A verseny érdekes volt. Az Umrath czég megbízottja megjelent 1 
kisebb és 1 nagyobb aczél ekével, mely előhántóval és altalaj dúróval is fel volt szerel-

 
490  Galgóczy 1877. 
491  A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája II.k. 1897. 
492  Ezt támasztja alá Galgóczy Károly közlése 1896-ból Nagykőrösön. Az 1895-ös mezőgazdasági 

statisztika szerint a 100 kat. hold feletti gazdák közül mindössze három rendelkezett gőzhajtású 
lokomobillal és kettő cséplőszekrénnyel, ez idő tájban azonban már gőzcséplője volt Nemcsik 
Gusztáv, Khérer Károly, Nagy József, Somogyi Dániel, dr. Szabó Mihály, Sánta Ferenc, Mezei 
Gyula, Berde Imre, Csendes István, Thurzó Alajos, Fehér László, Fehér János, Dienes Mihály, 
Fáy-Halász Gedeon, Jaskó János, Kiss Pál, Szabó Ferenc; járgányos cséplője pedig Kovács 
András, Módra István, Bekes Józsefné, Cziriák Ambrus, gazdáknak és vállalkozóknak. 
Galgóczy 1896: 509. 
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hető. Szintén megjelent iparos lakos társunk Bende Imre saját maga által készített 
Vidacs szerkezetű 3-as számú ekével.; A vizsgálódás fő feladata volt az: kiismerni, 
hogy ugyanazon talajnál ugyanazon tömeg föld megfordításánál, melyik eke milyen 
erő-egységgel, milyen munkát szolgáltat. E czélból vizsgálat alá vettük a az Umrath-
féle nagyobbik ekét, egyszerű, rendes szántásra, előhántó nélkül… következő ered-
ményt láttuk: Szikes természetű kemény földön, tarlóban történt a szántás, 10 széles 
barázdában 7” – és 8”493 váltakozó mélységgel, a vonó erő 180-220 kgr. Között válta-
kozott, vagyis mindenütt a közép számokat véve számítási alapul, kiderült hogy a 
szolgáltatott munka keresztszelvényének minden négyzet hüvelykjére 2-6 kgr. Vonó 
erő szükségeltetett. A szántás másik oldalán kissé emelkedettebb területen folytatott 
újabb kísérletnél az eredmény volt szintén 10” széles borozdánál s az előbbi mélység 
mellett 180 kgr. Közép vonó erő, tehát 1 négyzet hüvelykre esett 2-4 kgr. Vonó erő. 
Ezután vizsgálat alá vétetett az Umrath-féle kisseb eke. Ez szántott a keleti oldalon 6” 
mélyen 7” széles borozdát 88 kgr. Közép erővel, tehát a keresztszelvény minden 
négyzet hüvelykjére esett 2,1 kgr. Vonó erő egység. Ugyan ez ekének, a nyugati olda-
lon 7 ½” széles borozdában 6” mély szántásnál a vonó erő 85-130 kgr. Között válta-
kozott., tehát esik 1 négyzet hüvelyk kereszt szelvényre 2,5 kgr. Vonó erő, tehát bár a 
borozda csak ½ hüvelykkel szélesedett, a vonó erő aránytalanul növekedett. Ezután 
vizsgálat alá vétetett a Bende Imre által készített eke. Ez az első vonalon 6” mély 9 
½” széles szántásnál eredményezett 115 kgr. közép vonó erőt tehát a borozda széles-
sége daczára a kereszt szelvény minden négyzet hüvelykjére 2 kgromot. A második 
kísérletnél 6 ¾” mély 9 ½” széles szántásnál eredményezett 165 kgr. Vonó erőt, tehát 
a keresztszelvény minden négyzet hüvelykjére 2.6 kgr Vonó erőt. A vonó erő ezen 
aránytalan magasodása onnan ered, hogy ezen kis eke a mélyebbre vételnél megszűnt 
talpon járni. A földet mind a három eke jól forgatta, de legjobban porhanyított 
Umrath nagy ekéje., Ezután vizsgálat alá vétetett az Umrath-féle nagyobb eke, elő-
hántolóval felszerelve. Ez minden jelenlévők osztatlan tetszését megnyerte, mert a 
vonó erő alig észrevehető növekedése mellett Gyönyörűen porhanyítva, s két réteg-
ben fordítva, tetemesen emelte a teljesen felpuhított talajt. Nem lehet azonban elhall-
gatni a jelen volt gyakorlati gazdák azon megjegyzését, hogy ez talán csak tiszta föld-
ben mehet íly szépen, mert perjés földben, annak kóczszerű gyökereit az előhántoló 
nem bírván elvágni, az tolni fogván, s ezáltal a vonóerőt hihetőleg igen magasra 
emelné.; Ezután próbára tétetvén az altalaj dúróval is, ez aztán megfelelt rendelteté-
sének, még pedig a kelleténél is jobban, mert oly mélyen beleszaladt az altalajba, hogy 
sem az iga, sem az emberek nem egy könnyen bírták helyből kivonszolni. Az egész 
vizsgálatból levont tanulság tehát ezekben foglalható össze: Rendes közönséges szán-
tásánál, még most sincs párja a Vidacs szerkezetű ekének, mert 9 ½” széles barázdá-
nál is csak 2 kgr erővel dolgozott., de ha mélyebb szántásra erőszakolják, mint az 
nagysága, tehát számja magával hozza, nem csak elveszti előnyét, hanem nagyon is 
hátrányosan növeli a vonó erőt. – Nagyobb fajú Vidacs eke nem lévén a versenyen, 
az által eszközölhető szántásra kívántató erőt nem vizsgálhattuk meg.; az Umrath-féle 
nagyobb eke, a mélyebb szántásnál is elég előnyösen 2 ¼ kgr. Erővel jó munkát csi-
nált, a kisebb Umrath-féle eke, kevésbé előnyösen mutatta be magát, bár az is vetőre 
való szántásnál, tehát keskeny barázdánál igen jól használható., A másik tanulság az, 

 
493  8” azaz 8 col vagy hüvelyk, 20,8 cm. 
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hogy az előszántó olyan szerkezet egy ekénél, mely nagy jövőre van hivatva, mert a 
két rétegbeni fordítás által eszközölt kitűnő porhanyítás, különösen kemény fajta, de 
máskép tiszta földnél lehetetlen, hogy jelentékenyen ne fokozza a termést, s miután a 
végzendő munkát megoszlatja, ugyanannyi munkaerővel sokkal jobb munkát csinál, 
mint az egyszerű eke. E szerkezetet nem lehet eléggé ajánlani, haladni akaró gazdáink 
figyelmében. A harmadik tanulság az, hogy bár az altalaj porhanyítás tagadhatatlanul 
igen üdvös, de az a most bemutatott szerkezettel nem gyakorlati, míg csak annak tö-
kéletesebb kormányozhatósága ki nem találtatik, – a mi egy ellenműködő sima lappal, 
vagy egy kis vezérkerékkel, nem látszik éppen nehezen elérhetőnek – most azért nem 
gyakorlati, mert ha az ekét tartó munkás folyvást nagy erővel emeli, emberkínzó, ha 
pedig a béres csak egy perczre is tágít, úgy beleszalad a földbe torkolatig, hogy sem 
ember, sem állat nem egy könnyen bírja kivenni, valamint az sem hagyandó figyelmen 
kívül, hogy a mélyen felporhanyított altalaj annyira felemeli a barázdát, hogy az egy 
szintbe jön a szántatlan földdel, tehát ha közönséges ekével akarunk előtte szántani, 
melynek egyik kereke nagyobb, mint a másik, akkor az eke mindég ferdén fog állni 
mind a borozdálásnál, a mi pedig szintén hátrány.”494 
 

A kőrösiek gazdálkodásáról Galgóczy Károly a következőket írja 1896-ban:  
 

„Szántóföldet a nép elég szorgalommal és tűrhetőleg jól míveli. Régen őszi, tavaszi 
egyaránt többnyire egy szántásba vettetett. Ujabban mindinkább divatba jő ősziek alá 
az ugarlás. A tiszta búza most már többnyire ugart kap. Vannak, akik egyéb őszi, őszi 
árpa, sör-árpa s még rozs alá is rendesen kétszer szántanak, azután a földmívelésben 
egészen a haladó rendszert követik: de a kukoricza tarló még búza alá is sokszor 
elcsuszik egy szántással, tavaszi alá pedig a kukoriczatarló és krumpli föld rendesen 
egy szántással szolgál. Azonban mindinkább divatba jő, hogy a tavaszi alá szánt föl-
dek már ősszel felszántatnak s árpa, zab alá tavasszal nem szántatnak többé, hanem 
vasborona vagy magtakaró után jő beléjök a vetés. Máskülönben is a föld elkészítésé-
nél hengernek, rögtörőnek, vasboronának szaporodó használata van. Átalában törek-
vése a kőrösi gazdának idejekorán tenni a gabonafélék vetését: »ősszel porba, tavasz-
szal sárba«: ez a regula, ez a példabeszéd. Augusztus végén, szeptember elején már 
sok felé zöldül az őszi vetés […] A trágyázás lehetőleg divatozik s mindinkább terjed: 
de ezt a legjobb gazda is nagyon kevéssé győzi, azért az őszi és tavaszi szokott trágya-
hordáson kívül, divatos gyakorlatnak indult a sovány vetéseknek felül meghintése, 
vagyis utántrágyázása, kivált a szél által könnyen bojgatott homokos területeken…”  
 

Nagykőrösön a kötetlen, szabad gazdálkodás alakult ki évszázadok során.  
 

„Legtöbb gazda szabályosan meghatározott vetési rendszert nem tart. Minden földé-
be azt vet, amit legjobbnak lát, amire szüksége van, vagy ami alá gondolja, hogy az 
időjárás és a körülmények szerint legalkalmasabban elkészítheti a földet […] Rendsze-
resen kidolgozott és szorosan megtartott váltó gazdasági rendszer, vetőforgás még a 
legszigorúbb gazdák közül is kevés, sőt talán egy se követ. Mindamellett csakugyan 
megszűnt most már a nagy-kőrösi határban csak ez elött 40-50 évvel is volt 

 
494  Novák 2002b: 63–65. 
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tulnyomólag egészen külterű gazdálkodás és biztosan elmondható, hogy itt átalában 
legalább félig belterjes gazdaság folyik, a mely mellett a gazda nem a mívelési költség 
minél kevesebb szorításával, hanem bár mérsékelten, mégis a befektetési költség ok-
szerű szaporításával törekszik haszonra. Eképp így írva körül a dolgot, mégis van itt a 
vetésforgásban is bizonyos váltórendszer, amit a nagyobb és jobb gazdák tulnyomó 
része csakugyan nagy átalánosságban követ követ és lehetőleg megtart. Nevezetesen a 
nagyobb gazdaságokban, sőt a kis gazdaságokban is (20 holdtol fölfelé) legrendeseb-
ben és legátalánosabban hat évi váltófordulós földbeosztás van gyakorlatban akkép, 
hogy a szántóföld 2/6 része őszi kalászossal (búza, rozs), 1/6-da kapás növénynyel, 
1/6-da apró veteménynyel, csalamádéval s más mesterséges takarmánynövénnynyel 
vettetik, 1/6-da ugarnak marad aratásig, illetőleg, tarló szabadulásig legelőnek hasz-
nálva, az ugarszántás azután következvén. Az őszi tarló egyik felébe jó rendesen a ka-
pás, mely következő évben apró vetemény és takarmány féle alá szolgál, míg a tavaszi 
tarló ugarnak marad, miszerint az ismét őszi alá kerülő 2/6 fele fekete ugar, a másik 
fele pedig zöld ugarnak tekinthető. Törpe gazdaságokban (20 holdon alol) a szántó-
föld minden évben teljesen vettetik oly rendszerrel, hogy a kapás növények rendesen 
felében őszi, felében tavaszi kalászosokkal váltakoznak. Iparos, a szó valódi értelmé-
ben vett teljesen belterjes gazdaság azonban, melynek fő tárgya, jövedelmi fő alapja 
nem a gabona s egyéb magtermelés, hanem a gazdasági szeszgyártás, valamely más-
iparvállalat, czukorrépa, egyéb iparnövény termelés, göböly hízlalás, tejgazdaság, állati 
termény, sajt, vajgyártás, stb. hasonló vállalat volna, egy sincs a határban, mert gazda-
sági szeszgyár épen nincs, azután kerül a nagykőrösi földről is éven át több száz gö 

böly, még több hízott sertés a kereskedésbe és forgalomba, 
azonkép kisebb-nagyobb tehenészetek is vannak, amelyek 
friss tej, vaj s egyéb termékeikből, a házi szükséglet kielégí-
tésén kívül piaczi, vagy házi eladásra is rendesen juttatnak: 
de ezek nem mint a gazdaságnak alap fővállalkozásai áll-
nak, hanem mint csak kisegítő melléküzlet, mellékfoglalko-
zás, s haszon szolgáltatásuk eredménye is csak ilyenkép te-
kinthető.”495 

 

Szántás után vetőzsákból kézzel szórták el – min-

den második lépésre – a magot, még a 19–20. század-

forduló idején is. A kölest is vetőzsákból szórták a 

földbe. Rendszerint gyeptörésbe került a mag. A na-

gyobb birtokosok részművelésre is kiadták földjeiket e 

célra. Például Nagykőrösön Inárcsi Farkas Elek 1853. 

március 2-án hirdette, hogy a Tetétlennel szomszédos 

„Karai Pusztán a‟ Kishangos melletti árendás földjén 

nagy mennyiségű gyöpje kölesnek felében kiadandó.496  

 
495  Galgóczy 1896: 512–513. 
496  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 104.  

 
Vetés kézzel, vetőzsákból 
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A 19. század második felében terjedtek el a vetőgépek. A Kühne-gyár „Hun-

gária-Drill” típusú sorvetőgépe igen népszerű munkagépnek számított. Trummel 

Leopold vaskereskedő is értékesítette, aki az „első magyar gazdasági gépgyár 

részvénytársaság egyedüli főraktárát” tartotta fenn Nagykőrösön. A kőrösi gaz-

dák használták még a Hungária és Pátria sorvetőgépeket is.497 Később, az 1930-as 

években vált minden gazdaság nélkülözhetetlen eszközévé a kanalas (diósgyőri 

gyártmányú 13 soros), hengeres (18 soros) vetőgép.  

A kukorica vetése részben szántáskor történt (minden harmadik borozdába 

dobták a kukoricaszemet), részben pedig utána. Hosszú nyelű, három-, négyfogú 

útallóval húzták ki a sorokat, amelyen kapával kivágták a kis gödröket, trágyát 

szórtak bele s ide dobták a magot, így bukrolták, vagy csak a sorba kapálták be a 

kukoricát. Sarokkal is vetették. A kikelt kukorica sorába tökmagot – esetenként 

babot – is vetettek köztesként. A krumpli vetése „bukorba” történt. A gödröt, 

bokrot kapával vágták ki, s abba dobták a vetőburgonyát, majd rátaposva tömörí-

tették rajta a földet.498 

A gabona kézi vetése után hagyományosan tüsökkel, tövisboronával takarták 

be a magot. A ceglédi jobbágyok arról tudósítanak 1768-ban, hogy határukon 

„boronának tövis” elegendő mennyiségben található.499 Elsősorban a kökény 

szúrós ága felelt meg legjobban a borona készítésére. A tövisborona mindvégig 

fontos maradt a Három Városban, mert a favázas, vasfogú, a 2-3 levélből álló 

egész vasborona és a láncborona a homoktalajon nem mindenütt alkalmazható, szán-

tás alkalmával a borozdák elsímítására. A kötöttebb talajú határrészeken az egy-

két-három részből álló hengerrel símították el a rögös szántást, vagy – kézi vetés 

esetén – ezzel a lóval, ökörrel vontatott súlyos eszközzel nyomtatták a magot a 

földbe, nehogy a szél könnyedén kifújja.500 Galgóczy Károly – mint utaltunk rá – 

már ezen fontos gazdasági szerszámok széles használatát említi a 19. század vé-

gén Nagykőrös esetében, azonban nem képezhetett e tekintetben kivételt Kecs-

kemét, Cegléd sem:  
 

„mindinkább divatba jö, hogy a tavaszi alá szánt földek már ősszel felszántatnak árpa, 
zab alá tavasszal nem szántanak többé; hanem vasborona, vagy magtakaró után jő 
beléjök a vetés. Máskülönben is föld elkészítésénél hengernek, rögtörőnek, vasboro-
nának szaporó használata van.” – írja.501 

 

A gabona aratása, takarása sok hagyományos eljárást őrzött meg a 20. század-

ban is. A 11–13. századi falvak régészeti feltárása során (pl. Nagykőrös Ludas ne-

 
497  Novák 2002b: 71. 
498  Saját gyűjtés. 
499  Wellmann 1967: 313. 
500  S.gy. 
501  Galgóczy 1896: 507. 
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vű határrészén) előkerült mezőgazdasági eszközök között található sarló is, ami 

feltételezi a sarlós aratást. A 16. századi adatok azonban már egyértelműen a ka-

szálást, kaszás takarást bizonyítják. A Három Városban kaszával arattak. Ez az 

eszköz kereskedelmi úton került forgalomba. Például 1785-ben Gombay István 

„Kaszás Tótjai” Lichtenstein Mihály „vasárós boltjában vették meg a kaszát 

Nagykőrösön.502  

Az aratás műveletét részletesen írja le Vahot Imre Kecskeméten 1853-ból:  
 

„az aratás kaszáltatás által kaszával a régi ős szokás szerint történik, mely mütétel al-
kalmával a kasza fejéhez úgynevezett »takaró«, t.i. egy kacsos vessző köttetvén, fél-ív 
alakban a kaszanyél derekához vontatva lekötvék s ez a gabonaszárakat összekaszálás 
nélkül fekteti rendre úgy hogy kevés munkával, gereblye segedelmével a kévék külön 
választatnak, s később beköttetnek, mely külön-választás köznyelven »marok-verés-
nek« a vele foglalkozók, többnyire hajadonok, a részesen mellé szegődött marok-
verők-nek neveztetnek”.503  
 

A gyöngébb minőségű homokföldeken rendszerint „rendre vágták” a gabonát, 

míg a kötöttebb, jobb talajon „rávágták”, azaz a takaróval a még álló gabonára 

döntötték a rendet. A marokvetés, a gabona felszedése gamóval, marokszedővel, és 

összekötése kévekötőfával (szépen faragott példányai maradtak fenn Kecskemé-

ten), kukával, vatyongóval (Cegléd) már általános gyakorlat volt a 19. század köze-

pén. Kecskeméten, Nagykőrösön a kötetlen aratás vagy takarás volt szokásban 

még a 20. század elején is. Lánc vagy kötél segítségével „vontatták” lóval, ökörrel 

a levágott és boglyába összerakott gabonát. A boglyákat hosszú rudak, pötröncék 

segítségével készítették. 

A gabona, elsősorban a búza és rozs, illetve a kétszeres („kétszerbúza”) ké-

vékbe kötése, keresztekbe vagy csomókba rakása ismeretes már a 16. században 

is. Kecskemét város tanácsának jegyzőkönyve 1597-ben arról tájékoztat, hogy 

„Horváth Gergöly az Aratoinak igért volt egj keörösztöth az arato részre, és az 

aratonak meg nem akarta adny; az teőrvény hitire szorította Gergeölth”. Ugyan-

csak Kecskemét város jegyzőkönyvében örökítették meg 1696. július 8-án, hogy  
 

„az búza részéből arattassék fele nyolczadán, fele hetedén. Az Arpa pedig eggyel alab. 
Az ki pedig részibül nem megyen férfiaknak napjában három csupor az Asszon Em-
bernek két csupor járjon Az pénzes aratóknak béri napjában d. 25”.  
 

A levágott gabonát kévébe is kötötték, petrencehordó rudakkal is szállították a 

kötetlen gabonát, s a szérűn nyomtatták el. Egy tanú vallomása szerint 1694-ben 

„Egyed Pál mint egy 7 vagy 8-ad magával dorongokkal vasvillákkal szérő nyesők-

 
502  PML NkV Törv.sz. peres ir. Litt. 231. 
503  Vahot 1853: 107–108; vö. Hoffmann 1963; Paládi-Kovács 1979. 
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kel, petrencze hordó rudakkal oda ment ezen fatensnek szerőjökbe”. Egy másik 

bűneset kapcsán 1700-ban arról történik említés Kecskeméten, hogy „a kéve kö-

tő fával Sutus Mihály Böszörményi Mihályt megvéresítette”, s ezért számolnia 

kellett tettéért a városi hatóság előtt.504 Elsősorban a dézsmaszolgáltatás tette 

szükségessé a kévekötés alkalmazását, ennek ellenére azoban még a 19. század el-

ső felében rendszeresen boglyázták a búzát s a többi gabonafélét. Erre vonatko-

zóan Ceglédről ismerünk adatokat. A Vallásalapítványi uradalom például 1827-

ben is tartott próbamérést Cegléd Perjéssi-járásában. Megállapították, hogy Orosz 

István földjén „3 csomó Kéttzer búza mely mindegyik 13 kívíbül áll tisztán fel-

szórva adott” 8 véka magot. Nyavalya Mihálynál „egy 4 Petrenczés Bogja Búza 

szintén tisztán” 9 véka magot adott. Abanyi Jánoséknál egy „3 Petrenczés Bogja 

árpa tisztán felszórva s meg szelelve” 23, s Reggel Mihálynál egy három petren-

céből álló boglya zab pedig 12 véka magot szolgáltatott a nyomtatás során.505 

Vahot Imre szerint tehát Kecskeméten kévékbe kötözték a gabonát a 19. szá-

zad közepén, s 18 kéve tett ki egy keresztet, csomót.506 A másik két városban a 20. 

század első felében is hasonlóan rakták össze a kévéket: egyet alulra helyeztek, arra 

négyesével pakolták keresztben a többi kévét, majd legfelülre is egy kévét raktak, 

amelyet papnak hívtak (utalva arra, hogy ezt a papi dézsmaként szolgáltatták be).507 

Az aratással kapcsolatban szükséges említést tenni, hogy aratás alkalmával 

szokásban volt a kalászszedés. Az elhullott gabonafejeket a szegényebb lakosok 

szedték össze. Ezt a hatóság nem nézte jó szemmel, ezért fellépett ellene. Például 

Nagykőrösön a városi tanács kihirdette 1852. július 25-én, mivel  
 

„több rendbéli panaszok tétetvén az iránt, hogy a‟ kalászszedők olly ürügy alatt a‟ 
termelő gazdáknak tetemes károkat okoznak, annálfogva a‟ kalászszedés általában 
eltiltatik.”508 

 

A 19–20. századforduló idején jelentek meg az aratógépek. A Három Város 

vidékén a budapesti székhelyű Fehér Miklós Gépgyár által képviselt Massey–

Harris típusú aratógépek terjedtek el, de megjelentek a New York-i Plott & Co 

gyár „Adriance” márkanevű kévekötő és marokrakó aratógépek is. Nagykőrösön 

1904-ben hirdette aratógépeit a bécsi „Mayfarth Ph. és Társa gazdasági gépgyárak 

és vasöntödék és vashámorművek” cég, 1911-ben pedig az amerikai Johnston 

cég kévekötő, marokrakó aratógépeit hirdette a Bächer–Melichán cég budapesti 

vezérképviselete.509 

 
504  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 44, 154, 167, 192. 
505  PML Cegléd Vallásalap. Urad. Tja ir. 1825–1828. 204. sz. 
506  Vahot 1853: 108. 
507  S.gy. 1977. 
508  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 32.  
509  Novák 2002b: 80–81. 
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A széna betakarítása kötetlenül történt a Három Városban. Ez hasonló volt a 

gabona betakarításához. Nagykőrösön például a rendeket, röndöket favellával gyűj-

tötték össze: 10-12 lépés hosszú rönd alkotott egy villahögyet, s 5-6 villahegyet tol-

tak össze egy pötröncének. A petrencét vendégoldallal (hordáskor használt, a szekér 

hosszanti oldalát szélesítő farúd, amelyet a boglya alá toltak, s a másik végére erő-

sítették a hámfát, két ember villával tolta, illetve tartotta egyensúlyban a rako-

mányt) húzatták rakásokba, majd boglyába. Cegléden két erős rúddal, petrencerúd-

dal is vitték a petrencét. Az összerakott boglyát vontatták a szénáskertbe, vagy ga-

bona esetében a szérűre. Rendszerint ökrökkel vontattak, de már a 20. században 

jobbára lovakkal, ritkán bivallyal. A 19. században még használták az erős, nagy 

szemű vas vontatóláncot, de mellette rudallókötéllel is dolgoztak. A kötelet a boglya 

alá „csapkodták” körben, majd a petrencén keresztül húzták és lekötözték az aljá-

hoz, hátul, hármas kisefát erősítettek a kötélhez, arra akasztották a hámfákat, s fog-

ták elé az igás jószágot.510 

Az aratás, szénabetakarítás, kukoricatörés többségében családi munkaerővel 

történt, azonban a nagyobb gazdaságok bérmunkát vettek igénybe. Rendszerint 

Felső-Magyarországról jöttek napszámosok aratni, szénát kaszálni, egyéb munkát 

elvégezni. Galgóczy Károly írja 1896-ban, hogy  

 

 
Gabona vontatása ökrökkel Kecskeméten a 20. század elején (Novák 2004) 

 

 
510  S.gy. 
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„Régenten, még a folyó század negyvenes, ötvenes éveiben is, palócz napszámosok 
N.-Kőrösre Salgó-Tarján vidékéről, seregestől jöttek le kora tavasszal és csak későn 
ősszel tértek ismét vissza, ezek közül még éves cseléd is került, mindkét nemből; mió-
ta Salgó-Tarjánon és vidékén a kőszénbányászat és vasgyártás kifejlett, azóta ezek el-
maradtak. A körülfekvő pusztákról kevés napszámos kerül, mert azokon is elkél, a mi 
kevés ott van. Kécskéről jönnek még néha: de ritkán és kevesen, és a napszámos 
szükséglelet leginkább a városi és saját pusztai népességnek kell kiállítani. ez okból, ha 
megtódul a munka, mind a kapálásnál, kivált a kaszálásnál rendesen felmegy és igen 
magas a napszámbér: de így, t. i. drágáért mégis legalább rendesen kapható napszá-
mos. Ugyanez a körülmény emeli a kézi munka, különösen a napszámos erő kimélő 
kapáló, töltögető, szénagyűjtő gépek terjedését.”511 
 

A gabona nyomtatása lóval még a 19–20. századforduló idején is általános 

volt a Három Városban.512 Régen a határban (vagy az akolban, akolkertben, a vá-

ros szélén) lévő szérűre vontatták, vontatózták a kötetlen gabonát, majd később a 

vendégoldallal felszerelt szekéren szállították a nyomtatás, cséplés helyére a kévébe 

kötött gabonát. A nyomtatást Vahot Kecskemétről ismerteti:  

 

 
Gabona vontatása ökrökkel Kecskeméten a 20. század elején (Novák 2004) 

 
511  Galgóczy 1896: 509. 
512  Galgóczy írja Nagykőrössel kapcsolatban: „Vasborona, irtó, mélyítő, kettős vető eke, magtaka-

ró, henger, vető gép, széna gyűjtő, szecska-, répavágó, kukoricza morzsoló gép, konkolyválasz-
tó, szelelő rosta szintén divatos a jobb gazdáknál, szaporodó terjedtségük van a kapáló és töltö-
gető ekéknek, azután a nagyobb gazdák ló- és gőzerejű cséplőgépeket saját tulajdonokul is szép 
számban használnak, valamint a cséplőgépekkel bérben való csépeltetés is terjedt gyakorlatban 
van, mind a mellett a gépcséplés a kisgazdáknál a lóval nyomtatást nem szorította még ki.” 
Galgóczy 1896: 509. 
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„A nyomtatást lovak gázlása által viszik végbe – olykor nyolcz ló is köttetik egymás 
elé páronként, s a hajó középre állva, s lovakat kötőfékeiknél egyes szál kötélhöz kö-
tözve karikában hajtja maga körül, s a körbe hányt gabonacsomók területe, melyen a 
lovak gázolnak ágyás-nak neveztetik, az ágyás területe szérűnek vagy szűrűnek”.  

 

 
Kinyomtatott gabona tisztítása szórással Kecskeméten a 20. század elején (Novák 2004) 

 

Ezt a szérűt szűrűnyesővel alakították ki, ledöngölt, fellocsolt földje alkalmas volt 

arra, hogy a lovak rajta járva kitapossák a szemet a gabona kalászából. Vahot a 

kecskeméti lótartás elmaradottságát azzal is magyarázza, hogy még a ménesben lé-

vő lovakat is befogták a kemény munkára. A csikósok is gyakran – hogy jöve-

delmüket gyarapítsák – nyomtatás idején elvitték vagy bérbe adták a lovakat. 

Kecskemét mezőváros tanácsa ezt tudva tilalmazta, mint tette az 1810. november 

2-án hozott rendeletében is:  
 
„A‟ Csikósok szám adások alá bízott Lovakkal gyakran a‟ midőn azokat tulajdonosaik 
megkímélni akarnak, magok hasznokra élni, vagy másoknak bérért nyomtatásra ki ad-
ni tapasztaltatván…”,  
 

azért amennyiben hasonló eset megtörténik, a „környül állásokhoz képpest ke-

mény Testi, vagy pénzbeli büntettetésekkel is fognak fenyíttetni”.513 

Az elnyomtatott gabona szalmáját nagy szérűgereblyével húzták le a szérűről, s a 

magot pedig falapáttal felszórták garmadába, így tisztítva meg. A gabonarosta is 

megjelent a 19. század végén (Nagykőrösre például elkerült a híressé vált hódme-

zővásárhelyi Kalmár és Fia cég szelelő rostája is.514)  

 
513  PML NkV Tan. Jkv. 1810. nov. 2. 452.  
514  Az Illés nagygazda család ajándékozta egyik példányát az Arany János Múzeumnak 2003-ban. 

Lásd Novák 2003. 
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A gabona géppel történő cséplésére már viszonylag korán rátértek a Három 

Városban Galgóczy szerint, de a drága külföldi gépeket csupán a tehetősebb, va-

gyonos gazdák tudták megvásárolni (ők vállaltak bérmunkát is). Nagykőrös Te-

tétlen pusztáján – a nagybirtokos Dabasi Halász Gedeon gazdaságában – már 

említenek cséplőgépet 1853-ban. Hogy valójában milyen lehetett, nem ismeretes, 

azonban szó esik arról, hogy az ott használatban lévő Vidacs-féle ekéhez alkal-

mazott „taposó gép” „cséplőgéphez is alkalmazható”. A cséplőgépezet, „taposó 

gép” lóval húzatott és forgatott járgánnyal működtetett cséplőeszköz lehetett.515 

Vidacs János abonyi földbérlő a betakarításhoz Ceglédről is keresett munkásokat. 

A városi tanács hirdetményében szerepel 1856. június 8-án, hogy  
 

„Vidacs János urnál Abonyban a‟ Rékasi út mentében Gróf Szapári féle rész birtokon 
van 100 vékányi tiszta őszi 240 vékányi árpa, 80 vékányi tavaszi búza, 100 vékányi zab 
vetés takarásra kiadandó óly képen, hogy a‟ takarók mint villások cséplőgép általi 
nyomtatásnál is szerződésileg meg határozott díj vagy rész mellett jelen lehetnek.”516  
 

A nagyobb birtokon szemnyerésre már eleinte olyan cséplőgépet alkalmaztak, 

amely a hagyományoshoz hasonló nyomtatást végezte. 

 

 
Lójárgányos cséplőgép (egykorú ábrázolás) 

 

 
515  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 174.; A korai cséplőgépek a gabona nyomtatását, „tapo-

sását” végezhették. Ezzel kapcsolatban említjük meg Cegléd város közérdekű felhívását 1863. 
május 3-án: „Dánielesz Károlynak a nyomtató gőz gépéhez 16. ember és 8. leány aratás kez-
detén szükségeltetik, a vállalkozó óhajtók értekezhetnek a nevezett tanyáján.” PML CgV Hirde-
tések Jkv. 1868/70. 1868. máj. 3. 31. sz. 

516  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1856. jún. 8. 10. sz. 
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Kísérletek történtek helyi gyártmányokkal is, mint például Szombati István, 

aki 1860-ban „cséplőgép mintát” készített, s az előállításra 25 forint támogatást 

kapott Kecskemét városától.517 A századforduló idején már a lójárgányos, tüzes-

gépes, lokomobilos, cséplőszekrényes, cséplőgépes (Clayton–Sattleworth), majd 

traktor vontatású cséplőgéppel végezték a szemnyerés fáradságos munkáját.  

A nagykőrösi újságokban többek között a budapesti „Gazdasági gépgyár részv.-

társulat”, „Graepel Hugó Gép- és Rostalemez-gyár, Malomépítészet Marshal, 

Sons & Co  Limited Vezérügynöke”, „Fehér Miklós gépgyáros”, Drössler Károly 

cs. és kir. szab. gazdasági gépgyár, vas és érczöntöde”, „Kállai Lajos motorgyára”, 

a szombathelyi „Mayer gépgyár” hirdette „magánjáró” gőzcséplőgépeit, „gőzlo-

komobilos cséplőgépeit”, benzinmotoros cséplőgépeit. A két világháború között 

igen népszerűvé vált a HSCS (Hoffherr – Schranz – Clayton – Sattleworth) kö-

zös cég „körmös” traktorja.518 

 

 
Gabona cséplése lokomobilos gőzgéppel hajtott cséplőgéppel Nagykőrösön  

az 1930-as években (Novák 1986) 

 

A cséplőgép-tulajdonos gépészekkel és cséplőbandával vállalta fel a cséplést.  

A bandagazda fogta össze a munkásokat. A villások hányták a kazalból vagy asz-

tagból villával a kévéket, amit az etető – elvágva késsel a kötelet – eresztett a dob-

ba. A szalma, polyva vagy törekhordók cipelték el törekhordó segítségével a kicsé-

pelt gabonaszárat, s rakták kazalba. A zsákolók a zsákba rakott szemet hordták a 

kocsira. Az aratómunkások meghatározott mennyiségű gabonát kaptak munkájuk 

fejében. 

 

 
517  BKML KkV Tan. Jkv. 1860. aug. 17. 861. sz. 404.  
518  Novák 2002b: 88–98; vö. Novák 2003. 
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Kukoricafosztás Kecskeméten (Vahot 1856) 

 

A gabonatermesztés gépesítése tehát elsődlegesen a nagyobb gazdaságokban, 

szükségszerűen ment végbe a 19. század végén. A kisebb gazdaságok inkább csak 

a családi munkaerőre számíthattak, a kétkezi munkára, őrizve a hagyományos ősi 

termelési eljárásokat. Lóval szántottak, kézzel vetettek, csupán az aratáshoz hív-

tak segítséget, lóval nyomtattak, de a 20. században már cséplőgépeket is hívtak. 

A kukorica betakarítása is jelentős eseménye volt a paraszti gazdaságoknak. 

Rendszerint családi összefogással, segítséghívással végezték a munkát éréskor, 

szeptemberben. Kukoricatöréskor a csövet letörték a szárról, a sorok között ku-

pacokba hányták, majd kosárba szedték össze, és rakták a szekérre, kocsira. A vá-

rosi portára szállították, s még az ősz folyamán, jó időben fosztották.519 A csőről 

lehúzták a csuhét, s a megtisztított csöves kukoricát vagy a padláson, vagy kuko-

ricagóréban tárolták. A szebb, ép csöveket különválogatták vetőmagnak, s a csu-

hénál fogva akasztották fel rúdra száradni az eresz alján, vagy a padláson. A ku-

 
519  Az 1848–49-es szabadságharc utáni osztrák önkényuralom felfedezte a kukoricacsuhé kiemel-

kedő jelentőségét: „Régibb tapasztalás bizonyítván hogy a kukoricza szalma, vagy is kukoricza 
csőről lefosztott héja a katonaságnak nyujtott ágyakban sokkal czélszerűbb, mint a közönséges 
szalma, mivel a kukoricza szalma rugékonyságát sokáig fenntartja, és kellemesebb nyugovást 
nyújt, annak felrázása könnyebb pornélküli, és az kivált a legénység szemére jótékonyan hat, 
ennél fogva […] meghagyatik az Elöljáróknak hogy a lakosságot a kukoricza szalmának ezen 
használatáról értesítvén, oket egyszersmind oda utasítsa hogy kik jövő kukoricza törés alkalmá-
val a csőről lefosztott héjt eladni szándékoznának a legközelebb fekvő élelmezési hivatal 
felszóllítására, az árt, mellyért mázsáját adni kívánnák, jelentsék be.” PML CgV Hirdetések Jkv. 
1858/62. 1858. febr. 28. 4. sz. 
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koricacsöveket szükség szerint morzsolták kézzel, morzsolóvassal, vagy morzso-

lószéken. A nagyobb gazdaságokban jelentek meg morzsológépek. 

 

 

Kukoricafosztás Nagykőrösön. (Antal Sándor felvétele 1900-as évek) 

A szőlőbeli veteményeskertekben, kisebb földparcellákon hagyományos mó-

don történt a kukorica, burgonya termesztése. A felszántott földbe például sa-

rokkal, lapjázó vagy szögletes kapával vetették a magot. A takarmánynövények 

(marharépa, lucerna, bükköny stb.) magját kézzel szórták a vetőzsákból vagy 

ponyvából – főként kisebb területeken –, vagy vetőgéppel vetették el. A gazdák 

többsége kölcsöngépekkel dolgozott a 20. század elején, az 1930-as években 

kezdték vásárolni a kanalas (háromsoros, diósgyőri gyártmányú) és hengeres (17 so-

ros) vetőgépeket. 

 

 

Kertészet és gyümölcstermesztés 

 
„A kertészet itt nem oly jelentékeny és általános mint egynémely nagyobb város köz-
vetlen területén látható, hol minden talpalattnyi föld tömérdeket jövedelmez a tanult 
és rendszeresen kezelni tudó kertésznek. – Vannak ugyan már itt is az ujabb korban 
föllépett, ugynevezett német kertészek, kik tanulmányosan értik a kertészkedést, s a 
kecskeméti mindinkább élénkülő piacz, gazdagon jutalmazza fáradalmaikat. – de kü-
lönben is csaknem minden tanyán van a tanyaházhoz közel kisebb nagyobb vetemé-
nyes kert, melyekben annyi vetemény termesztetik éven át, hogy a kecskeméti lakos-
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ság bőven elláthatja ebbeli szükségleteivel. Főként káposzta roppant mennyiségekben 
termesztetik évenkint, s a tiszai vidékre is nagy mennyiségben szállíttatik”  

 

– írta Vahot Kecskemétről 1853-ban, de megállapítása a másik két városra is ér-

vényesnek tekinthető.520 A hagyományos kertészkedés a Három Városban főként 

önellátó jellegű volt a 19. század közepéig. Cegléden és Nagykőrösön elsősorban 

az akolkertekben termesztették a salátát, káposztát, tököt, úgyszintén a szőlősker-

tekben, s természetesen a tanyákon is adva volt a kertészkedés lehetősége.  

Az akol mellett a szőlő volt a legfontosabb terület a kertészkedés számára. 

Rendszerint elkerítették, mint például egy kőrösi gazda, aki 1774-ben ekképpen 

nyilatkozott a város törvényszéke előtt a Lencsés szőlőhögyben lévő szőlőjével kap-

csolatban: „Veteményes kertét csináltam, gusommal, tövisemmel tsináltattam reá 

maga fájábúl, deszkábúl egy jó kert ajtót.”521 A szőlőbeli veteményeskert fő 

termesztvényei közé tartozott a káposzta, répa, karalábé. A 18. században a ku-

koricát is rendszerint a szőlőbeli veteményeskertben ültették Kecskeméten, 

Nagykőrösön, nem kapott helyet a szántóföldi vetésforgásban. Tehát „kerti nö-

vény” volt, külön helyen termesztették, akárcsak a mákot (Kecskemét Monostor 

pusztáján a Mák-halom nevű határrész őrzi ennek emlékét). Csupán a 19. század 

folyamán került a kukorica a tanyaföldekbe. Kecskeméten és Nagykőrösön a 

kendert is termesztették a szőlőkben, később a tanyaföldeken is vetették. Ceglé-

den az uradalom külön helyen osztotta ki a kenderföldeket a fertályosoknak (2/8 

telkes jobbágyok) az Öregszőlők délkeleti részén, a tanyás gazdáknak pedig a tanya-

föld mennyiségébe számították a kenderföldilletményt.522 Tudjuk, hogy Nagykő-

rösön például egy szőlőhöz tartozó földterület felén két hat ökör vontatású ku-

korica termett 1795-ben, s ugyanott lett „ezenkívül elég lennye és Káposztája” is 

a gazdának. Szintén Nagykőrösön „két szekér káposztát termesztett Faragó And-

rás a‟ kérdésben vett szőlőben […] Lévén jo modon egy kocsi derék Répa” is ott 

1764-ben. Intzédi Gergely azt a földet ültette be szőlővel 1799-ben, amelyik 

„mindenkor veteményes főd volt, Tököt és Kukoriczát termesztettek benne”.  

A szőlő  
 

„vetemény földjét fel törettem, 14. kocsi ganéjt reá vitettem Káposztával Karalábbal 
‟s egyéb veteményekkel teli raktam, gondos lotsolással meg is neveltettem” 
 

– nyilatkozott 1807-ben az egyik kőrösi gazda a magisztrátus előtt, mivel sérelem 

érte őt örökösödés során.523 Kecskeméten történt 1758-ban, hogy Szabó Mihály 

Vastag János „sellérjének felesége a‟ szőlős kertben egy terő Tököt lopván, a‟ Pel-

 
520  Vahot 1853: 112. 
521  PML NkV Törv. sz. peres ir. 1774. szept. 17. 4. cs. Nro 257. 
522  Novák 1982a: 171. 
523  PML NkV Törv. sz. peres ir. 11. cs. 619. sz. 1799. máj. 3; Litt. EE 511. sz. 9. cs. 1799. febr. l2. 
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lengérnél lánczon 7 órától 10 óráig állott és 10 korbácsot vertek rá” – tudósít a 

tanács jegyzőkönyve.524 

Mint Vahot is említi Kecskemétről, Nagykőrös esetében is legfontosabb kerti 

vetemény a fehér és vörös káposzta, amelyet távolabbi piacokra is elhordtak. 

Nagykőrösön az uborka tett szert nagyobb hírnévre a 19. században. Galgóczy 

Károly nagykőrösi tanárkodása idején (1849–1853) tapasztalta, hogy a kőrösiek 

szekerekkel mázsaszámra szállították el a városból. Frissen, vagy hordókban ko-

vásszal savanyított uborkát főidényben naponta 50–60 kocsival vitte Pestre. Ta-

lán a legfontosabb kerti vetemény az uborka volt a saláta mellett.525 Váczy János 

említi 1891-ben, hogy Nagykőrösön nemcsak a kerteket, a város közelében fekvő 

veteményeseket, de a tanyai földeket is bevetették uborkával: „Budapestet majd-

nem kizárólag Nagy-Kőrös látja el uborkával […] jóformán minden nagyobb eu-

rópai piacot eláraszt” – szólt dicsérően.526 

A 19. század közepétől ment végbe a kertészet intenzív fejlődése a Három 

Városban. Döntő lökést adott hozzá a legelő felosztása (Cegléden 1862-ben kez-

dődött, Nagykőrösön 1875-ben hajották végre). A feltört legelőkön kialakult ta-

nyasi gazdálkodás főágazata volt a kertészet. A 19. század második felében sorra 

alakultak meg a különböző kertészeti és gyümölcsészeti egyesületek, városi kerté-

szetek. Nagykőrösön például a „városi műkertet” a legelőből kihasított 13 hold-

nyi területen hozták létre 1857-ben, majd 1883-ban alakult meg – Ádám László 

birtokos nemes és polgármester indítványozására – a „Nagy-kőrösi gyümölcsé-

szeti, borászati egyesület”. Kecskeméten működött a „Kecskemét sz.kir. város 

kertészete”, a „Kecskemétvidéki gazdasági egyesület”. A vagyonos kisnemesek és 

gazdák (többek között Katona Zsigmond, Győrffy Balázs Kecskeméten, B. Tóth 

Ferenc Nagykőrösön, Unghváry László Cegléden) a belterjes kertészetet, kert-

művelést valósították meg. Cegléden is lépések történtek hasonló egyesületek 

megalakítására. A Három Város közül kiemelkedett Nagykőrös kertészetének 

termelékenysége. Jól mutatja ezt egy 1897-es statisztikai adat, amely szerint 147 

métermázsa ceglédi, 208 q kecskeméti, és lényegesen több, 2609 mázsa nagykő-

rösi zöldséget értékesítettek a budapesti vásárcsarnokokban.527 

A zöldség- és gyümölcskereskedelem fellendülésében nagy szerepet játszott a 

közlekedés fejlődése. A Cegléd és Kecskemét közötti vasúti szárnyvonal 1853-

ban készült el, ami a tömeges vasúti szállítás lehetőségeit teremtette meg. Ennek 

különösen kedvezett az 1867-es kiegyezéssel beköszöntő gazdasági konszolidá-

ció, a külföldi piacok megnyílása a magyar termékek előtt. 

 

 
524  BKML KkV Tan. Jkv. 1758–132.  
525  Galgóczy 1877. III.: 250. 
526  Váczy 1891: 202. 
527  Galgóczy 1896: 533–540; Kocsis 1982: 232–233; Novák 2002a. 
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Melegágyi, „kasurás” palántanevelés Nagykőrösön 1930 körül (Novák 1978) 

 

A termelés magas színvonalát hangsúlyozza az 1885. évi budapesti nemzetkö-

zi mezőgazdasági kiállítás is, amelyen több kecskeméti és nagykőrösi termelő vett 

részt. A kecskeméti egyesületet Csilláry Benő és Győrffy Balázs képviselte. Győr-

ffy kiállított termesztvényei között volt: virágkel, kelkáposzta, schweinfurti korai ká-

poszta, braunschweigi késői, vörös fejes káposzta, bodros nyári kel, középnagyságú angol 

kék karaláb, viaszbab, cirmos vajbab, spárgasaláta, erdei sóska, kerti laboda, aranysárga 

zittaui hagyma, késői párhagyma, bütyköszeller, Garfiel, király-, sárga, magoner kedvenc pa-

radicsoma, „kecskeméti nagy uborka”, édes, vastag héjú paprika, négyfajta zöldbab, 

sárgarépa, hat fej vöröshagyma s más növények. A kecskeméti Ötvös János önál-

lóan mutatta be burgonyáját és répáját. A kőrösi egyesületet Szabó Ferenc (török 

tök, fehér Jakab, hópehely és rózsakrumpli), B. Tóth Ferenc (magyar tök), Sághi Ferenc 

(peerlesz és hópehely burgonya) képviselte. Megállapítható tehát, hogy a termelők kor-

szerű fajták meghonosítására, ezáltal a termékek piacképesebbé tételére töreked-

tek.528 

A zöldségtermesztés fejlődését nagymértékben elősegítette Kecskeméten a 

német kertészet. Vahot említi őket már 1853-ban, azonban jelentőségük csupán a 

század végére vált számottevővé. A német kertészeket a bolgárok szorították ki a 

főváros körzetéből. Boross Marietta kutatásai alapján tudjuk, hogy a korszerű 

termesztést honosították meg, a hajtásos palántanevelést, szórásos öntözést, va-

lamint a lójárgányos vödrös kutak használatát. 

 

 
528  A Nemzetközi Gyümölcs- és Zöldség-kiállítás Katalógusa, 1885. 
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Lóval működtetett kanalas vízkiemelő szerkezet Kecskeméten  

az 1930-as években (Novák 1986) 

 

A 20. század elején már zöldséges tanyák sora termelt Kecskemét közelében. 

A 19. század végi úrigazda-törekvésekkel ellentétben a vállalkozó szellemű sze-

génység látott a tömeges zöldségtermesztéshez a város körüli szőlők területén. 

Nagykőrösön is hasonló volt a helyzet. Itt is a kecskeméti rendszerű termesztés 

honosodott meg. A melegágyi hajtatás, palánta-előnevelés, öntözés hagyományos 

(ún. ugratós), orsós-vödrös s a nagykőrösi találmányú „kanalas” kutakkal (Papp 

Gyula lakatosmester készítette) nemcsak a régi szőlőkben, hanem a szántóföldön 

is nagyarányú zöldségtermesztést tett lehetővé.529 Alig akadt olyan tágas kert a vá-

rosban, város közeli tanyán vagy kertföldön, ahol kasurások ne tevékenykedtek 

volna (a deszkakeretes melegágyat szalmatakaróval, hasurával vagy kasurával véd-

ték a fagytól). A kőrösiek büszkesége, az uborka a város szimbólumává vált. Ha-

talmas uborkahegyek magasodtak a város központjában, ahonnan hazai és kül-

földi piacokra szállították vasúton a 19. század második felétől (1853-ban készült 

el a Ceglédtől Kecskemét felé kiágazó vasútvonal). Az uborka szántóföldi öntö-

zés nélkül is megtermett. A nemzetközi piacon nagy vetélytársa volt a morva 

znaimi uborkának. Magyar Kázmér 1914-ben úgy jellemezte a nagykőrösi ubor-

kát, hogy a „nagykőrösi határ büszkesége”, minőségben megelőzi ugyan a mor-

vát, sokkal finomabb, de a znaimi azzal képes megelőzni, hogy piacképesebb: a 

 
529  Boros 1963. 
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kőrösit korán vetik, őszre leérik, míg a morva fajtának „nem árt se tél, se fagy”, 

hosszabb ideig tud jelen lenni a piacon.530 

A kecskemétiek és kőrösiek nemcsak Budapestet látták el nagy tömegű áruval, 

hanem külföldre is exportáltak (Ausztria, Németország, Csehország, Lengyelor-

szág). Nagykőrösről például 1885-ből a következő mennyiségű uborkát és salátát 

szállították el:531 

 
 Uborka Saláta 

 q q 

1885 22 925 ? 
1900 33 810 5 451 
1911 85 720 18 243 
1921 9 900 6 123 
1928 26 518 11 435 

 

A kőrösi zöldségtermesztésről a következőket írja Galgóczy 1896-ban:  
 

„Egyéb zöldség termelést oly kiválólag mint az uborkáét, nem űz a lakosság. Mégis 
egyéb zöldség, kerti s asztali terményfélére is akad több-kevesebb oly termelő, akik 
ezt és mást kiválasztott jövedelem forrásul nagyban is termelnek. Ilyen termékek leg-
inkább és többeknél: a bab, káposzta, paradicsom, petrezselyem, zeller, sárgarépa, 
dinnye, retek, vöröshagyma, borsó, pórhagyma, saláta. karaláb, paprika, torma. Van 
néhány szakkertész is, akik, ezek termelésével és elárosításával főüzletökkép foglal-
koznak; de rendesen foglalkoznak egyikkel-másikkal, sőt többel együtt a tanyai kerté-
szek és pedig elég nagy terjedelemben, és kedvező években szép sikerrel. sok saláta és 
korai vereshagyma termeltetik az uborkaföldeken, mint elővetemény akkép, hogy mi-
korra az uborka folyni kezd, ezek onnan kikerülnek. A bab részint zölden hüvelyes ál-
lapotban, részint szemessé szárítva jön kereskedésbe, még pedig utóbbi minőség sze-
rint aránylag eléggé jelentékeny mennyiségben. szemesbab elszállítatott vasuton 1890-
ben 600, 1891-ben 4010, 1892-ben 1170, 1893-ban 2270, 1894-ben 3170 métermá-
zsa.”532 

 

Az első világháború után Kecskemét és Nagykőrös ismét élen járt a trianoni 

békediktátummal szétdarabolt ország exporttevékenységében is, holott a piaci le-

hetőségek lényegesen rosszabbra fordultak, mit jól szemléltet az 1921. évi állapot. 

A húszas évek végére, a gazdasági világválság előtt az export felerősödött. 1928-

ban Nagykőrösről került ki a külföldre szállított saláta 90,3%-a, a zöldborsó 

29,7%-a és az uborka 22%-a. Ekkor jutott a város kertészetének virágzása a 

csúcspontra. Az uborkát ekkor már vetésforgóban is termesztették Nagy Lajos 

tudósítása szerint (búza-uborka-búza). Legkedveltebb fajta a „középhosszú kőrö-

 
530  Nagy 1930: 69–72. 
531  Nagy 1930: 80–81. 
532  Galgóczy 1896: 551–552. 
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si uborka”, amely savanyításra kiválóan alkalmas volt. A „salyátát” a városi, vá-

rosközeli, tanyasi kertekben termesztették nagy mennyiségben, akárcsak napja-

inkban. A melegágyi kertészet térhódítása előmozdította a paprikatermesztést is. 

A hegyes magyar fajta, kalinkói, elefántormány, a kaliforniai óriás kőrösi változata, az 

arany sárga bolgár fajták mellett nemesített paprikát is termesztettek (Garfield elnök, 

Dán-kiviteli, Koraiak királya, Magyar stander stb.). Bár csekély volt a vetésterülete, 

mégis számottevő méreteket öltött az egyéb kerti növények szántóföldi termesz-

tése az 1920–1930-as években. Külföldi – elsődlegesen is német – piacokon nagy 

kereslet mutatkozott a zöld hüvelyű bab iránt, amelynek termesztését Benedek 

László nagykereskedő szorgalmazta (ezért nevezték Benedök, német, zsidó babnak 

is). A harmincas évek közepén terjedt el a Lucullus paradicsom fajta, amely kiváló 

exportcikk volt, és alkalmas volt a konzervgyári sűrített paradicsom („paradi-

csomszósz”) gyártására is.533 

Cegléden, ahol számottevő szőlő- és gyümölcstermesztés történt, nem bonta-

kozott ki jelentősebb kertészet a 20. század elejéig. Itt az 1919-ben megtelepedett 

bolgárok lendítették fel a zöldségtermesztést. Surányi Dezső kutatásai alapján 

tudjuk, hogy 1930–1940 között 20–30 bolgárkertész élt a városban, akik 10–15, 

40–50 kh földet béreltek (pl. a Beretvás-, Jalsoviczky-tanyát).534 A melegágyi pa-

lántanevelést ők honosították meg, a veteményt csupán kutakból, ciszternákból, 

tavakból öntözték. A másik két városban nélkülözhetetlen lójárgányos kerekes-

vödrös kutat ők nem használták. Az ún. „bolgár forgót” ők vezették be Ceglé-

den. A földet négy táblára osztották fel, az egyik táblába került a palánta levél-

zöldség, káposztafélék, saláta, paradicsom, paprika, uborka, főzőtök és dinnye.  

A másik táblát gyökgumósok, hagymafélék, burgonya, a harmadikat bab és borsó, 

míg a negyedik táblát évelő növények alkották (sóska, spárga, torma). Unghváry 

László híres kertészete is foglalkozott a zöldségfélék széles körű termesztésével 

és terjesztésével. 

A kertészethez hasonlóan ívelt fel a gyümölcstermesztés is a Három Város-

ban. Cegléden gazdasági intézet működött már a 19. század közepén. A városi 

tanács hirdetése szerint 1853. február 13-án:  
 

„Az intézetben – nagyobb mennyiségben találtató magról Kelesztett körte – alma – 
szilva és szilvába oltott barack növendék fák – szabadon kézből jutányos áron eladók, 
a‟ venni szándékozók a‟ hely színén kívánatukhoz képest a‟ mennyi és a‟ millyen fák 
tetszenek ásatathatnak.”535  
 

 
533  Novák 2002. 
534  Surányi D. 1981. 
535  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1853. febr. 13. 15. sz. 
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Nagykőrösön is működött mintaiskola, ahonnan a másik két városba is eljutott 

nemesített gyümölcsfa.536  
 
„NKőrösi Minta Kert részéről köz hírré tétetik, miszerint ott több rendbeli oltvány 
őszi baraszk csemeték el adás alábocsájtanak, nevezetesen számozott csemeték 24 
krval, darabja számozatlan pedig 20 krval édes mondola 10 krért, keserű mondola pe-
dig 3 krért darabját”  
 

– tájékoztat a ceglédi tanács 1858. december 19-én.537 Cegléden is törekedtek a 

gyümölcstermesztés jobbítására, kertészet létrehozására. A városi tanács 1860. 

március 25-én ennek megvalósítása érdekében hirdette a következőket:  
 
„Kiknek szőllejükben sok apró szilvafa van ‟s azokat ugyis kiirtani czélszerű hozzák 
be a‟ Varosházához bar mennyi legyenis darabjáért 3 xrt kapnak.”538  
 

Cegléd város tanácsa súlyt helyezett arra, hogy széles körben foglalkozzon a la-

kosság gyümölcstermesztéssel. Például 1862. március 16-án tették közhírré, hogy  
 
„a kinek szüksége van ültetni valo fiatal szilva fákra mik alkalmas áron vagy igás fuva-
rért megkaphatók tudomást vehet az örökváltsági hivatalban”.  
 

A városnak is volt már kertészete:  
 
„A Város Kertiben mintegy 3000. ezer szál ültetni valo eperfa eladó, – akinek szüksé-
ge van e‟ nemű fákra naponta jelentkezzenek az alp[olgár]mesteri hivnál.”539 
 

Az újabb, nemesített gyümölcsfajták elterjesztésére, a korszerű termesztésre a 

hatóságok is nagy súlyt helyeztek, ugyanakkor a helyi gyümölcsfaállomány felmé-

rését is szükségesnek tartották. Ezzel kapcsolatban körlevelet is kibocsátottak. 

Szeles Mihály alispán 1862. január 30-án hivatalos iratát a Három Városban is re-

gisztrálták:  
 

„Pest Pilis és Solt t: e: megyéknek – A magyar Kertészeti Egylet, melynek czélja az 
ország lakosainak okszerű kertészeti, s gyümölcs tenyésztés fejlesztésében az e tekin-
tetben elő haladott ismeretek a gyakorlat alapján irányt adni, s azt minden szükséges 

 
536  A „Minta Kert” utódjaként Nagykőrösön a „városi műkert” 1856-ban jött létre a város délkeleti 

részén a legelőből kiszakított 13 kat. holdon, majd 1883-ban a „Nagy-kőrösi gyümölcsészeti, 
szőlészeti és borászati egyesület” alakult meg, amely 1885-ben a „Nagy-kőrösi kertészeti egylet” 
nevet vette fel (ennek műkertészéül Ady Károlyt választották meg). Galgóczy 1896: 534–535. 

537  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1858. dec. 19. 5. sz. 
538  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1860. márc. 25. 25. sz. Ugyanebben az esztendőben, április 

1-jén adták hírül, hogy „kiknek bármiféle űltetni való fácskájok van hozzák be a‟ városházához 
darabjáért 2 uj krt kapnak”. PML CgV 1858/62. 1860. ápr. 1. 23. sz. 

539  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. márc. 16. 19–20. sz. 
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tényezők megszerzése és az Or[szá]gbani elterjesztése által elő segélleni – ezen fontos 
és köhasznú czélnak mennél biztosabb és eredményesebb elérése tekeintetéből, 
ohajtana a‟ külföldi gyümölcs fajokon kívül kűlönösen a‟ hazában létező legjobb 
gyümölcs fajokat hitelesen meg ismerni s e végre a létező gyűmölcsösök mérve s fajai 
szóval a gyümölcs tenyészet jelenlegi állapota felől oly biztos statisticai adatokat sze-
rezni, hogy azok alapján ki tűzet közhasznú feladatainak az ország minden rendű la-
kosai érdekében meg felelehessen. – Ezen Kir: H: Tanács tekintettel azon sokoldalú 
bőségi erkölcsi s anyagi haszna, melyek egy kellőleg elterjesztett s említett gyümölcs 
tenyésztéstől egyesekre u:m: aaz egész ország közgazdászati viszonyaira háramlanak, a 
Kertészeti Egylet nemes czéljait kellőleg méltányolván, ennél fogva minden hazai ha-
tóságoknak meg hagyandónak találja, hogy a‟ Járásbeli szolgabírái által a kebelbeli 
községekben lévő társulati, s nagyobb magány gyümölcs kerteket, s nagyobb magány 
gyümölcs fa és szöllő iskolákat […] pontosan öszve írassák, nem egy helyben s hozzá 
vetőleg, de, a hely színén lelki esméretes után járással s valósággal telyesen egyezőleg 
készítessék el…”540  
 

A hatósági intézkedésnek jótékony hatása volt, mert a Három Városban is sorra 

szerveződtek a kertészeti, gyümölcsészeti egyletek, s elterjedtek a külföldi gyü-

mölcsfajták is. 

Galgóczy Károlynak az 1896-ban, e vonatkozásban Nagykőrösről írott véle-

ménye jellemző a másik két szomszédvárosra is:  
 

„Ez előtt alig 50 esztendővel még szőlőbirtokos közönségünk, mely egyszersmind fő 
gyümölcstermelő, életszükségleteit szőlő, bor és gyümölcstermelésből előnyösebben 
fedezte, mint a rendes mezőgazdasággal foglalkozó osztály. Jobban és biztosabban 
jövedelmezett az, mint a gabonatermelő és állattenyésztő gazdaság. Ezért nagy becsök 
is volt, kivált a gyümölcsös szőlőknek. Míg a gabona, a közlekedésnek csinálatlan uta-
kon való nehézségei miatt, sokszor több évről verembe gyűjtve várja a vevőt: addig a 
szőlő, bor gyümölcs gyors és biztos jövedelmezőségnek örvend. Nemcsak a közel-
fekvő Pest és Buda fővárosok, azután a körülfekvő vidék népessége volt biztos vevő-
je a termékeknek; hanem a gyümölcsben szegény de gabonatermelésben gazdag ti-
szántúli részek is nagy terjedelemben csatlakoztak a vásárlókhoz, a kikkel nagy for-
galmú cserekereskedés fejlett ki és állott fenn akkép, hogy a nagykőrösi kofa-sereg 
sok kocsi számra szedte össze és szállította túll a Tiszára a különféle gyümölcsöt, sző-
lőt és bort, a hol ezt gabonáért cserélte be, a fővárosból pedig pénzt szerzett 
azért…”541  
 

A 19. század közepéig tehát a szőlőskertek játszottak döntő szerepet a gyümölcs-

termesztésben. Ezeket a szőlőket, szőlőhögyeket árokkal, sövénnyel (garágya) vették 

körül, hogy a legelő jószág kárt ne tegyen a szőlőben és a veteményekben. 

A hagyományos, gyümölcsfákkal vegyesen ültetett szőlő egészen az 1960-as 

évekig, amikor a nagyüzemi gazdálkodás, a termelőszövetkezetek erőszakos szer-

 
540  PML NkV Körlevekeket tárgyazó Jegyzőkönyv 1862ik évre. 814/szolg: 9512: 862. september 5én. 
541  Galgóczy 1896: 532. 
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vezése során a szőlőt is tagosították, „szövetkezeti tulajdonná” tették, elvették a 

tulajdonosától, fontos szerepet játszottak a Három Város életében. Nem lett fo-

ganatja annak a hatósági intelemnek a 18. században, hogy tartózkodjanak a ve-

gyes telepítésektől, mert a gyümölcsfa árnyéka a szőlő termőképességét és a bor 

minőségét rontja. Érdekességként említhető meg, hogy Teleki Domokosnak, ke-

resztülutazva Nagykőrösön, szembetűnt a szőlészet:  
 

„szőlőmívelésre is adják magokat, és a szőlőjök a városon kívül térségen fekszik. 
Bővölködik ennek felette Kőrös sokféle jó gyümölcsökkel, melyek a vidékben nagy 
becsbe vagynak…”  
 

– írja.542 

Minden szőlőskertben egy-egy gyümölcsnek több fajtáját is ültették (pl. kora-

érő vajalma, nyári almák, őszi-téli fajták, mint a húsvéti rozmaring vagy az árpával érő 

körte, arabicska, s a téli elálló fajták), hogy egész idényben legyen gyümölcs. A ha-

gyományos gyümölcstermesztés mellett a 19. század második felében lendült fel 

a szakszerű termesztés is, amelynek fő mozgatója nem a parasztság, hanem a he-

lyi úri, vagyonos cívisintelligencia volt. Ők hozták létre a mintakerteket s a gazda-

sági egyesületeket. Például „a nagy-kőrösi gyümölcsészeti és borászati egyesület” 

1883-ban történt alapításakor nemcsak célul tűzték ki a gyümölcs- és szőlőter-

mesztésnek „okszerű alapon minél szélesebb körű megkedveltetését”, hanem azt 

is, hogy milyen színvonalra emelkedjen, s nemcsak helyi igényeknek feleljen meg, 

hanem annak gyümölcseivel „bel és külföldi termelőkkel is sorompóba léphes-

sünk” – jegyezték fel. Az egylet 1885-ben vette fel a „Nagy-Kőrösi kertészeti 

egylet” nevet, s alapszabályában rögzítették, hogy gyümölcsfaiskolát létesítenek, 

kísérleti telepet szerveznek s egyéb hasznos intézkedést foganatosítanak a ter-

mesztés javítása érdekében. Kecskeméten is hasonló céloktól vezéreltetve szer-

vezték meg a korszerű gyümölcstermesztést (már 1856-ban megalakult a városi 

műkert). Ebben élen jártak a legtehetősebb nemes és parasztgazdák, valamint a 

ferences szerzetesrend. Cegléden Unghváry László tett erőfeszítéseket a szőlő- és 

gyümölcstermelés fellendítésére az 1880-as évektől.543 

A gyümölcstermesztés nagy jelentőségét mutatja a gyümölcsfajták sokasága is. 

Az 1885. évi budapesti kiállításon több kecskeméti és nagykőrösi termelő is sze-

repelt, akik többségében nemesített fajtákkal mutatkoztak be. Kecskemét városi 

kertészete például 104 almafajtát, 58-fajta körtét, többfajta birset, lasponyát és 

diót mutatott be. A kecskeméti gazdasági egyletet 27 termelő képviselte, köztük 

Csikay Imre (25-fajta almával és 10-féle körtével), Muraközy László (12-fajta al-

mával), Ötvös János önállóan állított ki 70-fajta almát, 10-féle körtét, kétfajta 

 
542  Teleki 1993: 62. 
543  Galgóczy 1896; BKML Balla János Jegyzetek II. k. 317–327; Kocsis 1982. 
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birsalmát, diót és őszibarackot is bemutatott. A nagykőrösi kertészeti egyesület 

21 termelő termékeit mutatta be Budapesten (Beretvás Farkas, Dezső Pál, Ma-

gyar Pál, B. Tóth Ferenc, Ádám Gerzson és László s mások). Szentpéterváron 

1894. szeptember 29-én nyitották meg a nemzetközi gyümölcs- és kertészeti kiál-

lítást, amelyen „a nagy-kőrösi gyümölcsészeti, szőlészeti és borászati egyesület” is 

részt vett 48 alma-, 37 körte-, 11 őszibarack-, 3 szilva-, 4 dió-, 2 mogyoró-, 2 

mandula-, 2 birsfajta bemutatásával, 58 gyümölcs-, 18 szőlő- és 15 bortermelő 

szereplésével. A nagykőrösi kertészeti egylet almáért és szőlőért kis ezüstérmet, 

Oppenheim Emil és Henrik szőlőért ugyancsak kis ezüst érmet, Biczó Bálint és 

Ádám László almáért és szőlőért bronzérmet nyert, Sághy Ferenc, Ady Károly, 

Győrffy István almáért és körtéért, Patonai György almáért és szőlőért elismerő 

oklevélben részesült.544 

A Három Városban a következő régi és nemesített almafajtákat termesztették 

a 19. század végén: nyári, téli alma, citromalma, pusztai sárga alma, cigányalma, tótalma, 

göncölalma, asztaházi fehér, zeriz-alma, kardinálja, téli piros alma, téli citrom-, Török Bá-

lint, téli piros pogácsa-, véralma, tiroli, rozmaring, eper- vagy bikaalma, hercegnő alma, fehér 

galambalma, pergament édes, húsvéti édes alma, fehér galambka, Simonfi piros, galamb ki-

rályalma, angol arany parmén, szürke kormos alma, Jonatán baxler parmén, londoni pepin, 

calvill őszi piros, kerti fehér Pázmán alma, Cöe arany cseppje, herceg Batthyány rombus, beregi 

sóvári alma, zöld aranka, római csíkos alma, gránát- és kőpáris, sárga csörgealma, csillagos 

renet, zöld szercsika, őszi viasz fehér alma, törökalma, selymes piros, aradi narancsalma, da-

rualma, király kantaszárú-, csillag tökalma, cukor, bőr, kartácsalma, jeges málnaalma, ró-

zsa, bogáralma, tafota és másokat. A szentiványi, Jakab, selyemalma vadon tenyészett, 

hajtatásból terjedt el a 17–18. században. 

A körtefélék közül megtalálható volt: régi őszi, téli császár, Kálmán, nemes Kolmár, 

régi fajták, pisztrángkörte, kormos körte, téli szürke esperes, Nilis izembartja, téli bergamott, 

Hardepont vajonca, őszi colmár körte, alenconi fügekörte, esperes urak körtéje (Esperen úri 

körte, Esperen bergamotte, nyári, téli, társulati esperes), Napoleon Saavinien, Diel vajkörte, 

Liegel vajkörte, Marianna hercegnő, Learec Amália, hojersvodeni zöld körte, cserlevelű csá-

szár-, Cecile tengernagy, macskafej körte, Bordeauxi hercegnő, Horvát fügekörtéje, ármin, He-

gel vajonca, Oregge-Tulip, nagy muskotály, száraz marci, konyhakerti, udvari tanácsos, 

westphaliai harang, Knight fejedelmije, falusi fontos körte, közel százfajta. Többségük 

szintén nemesített volt. 

Az egyéb gyümölcsök számos fajtáját termesztették a Három Város gazdái: a 

cseresznyének a javalai, germersdorfi, ropogós pongorádi, badacsonyi, amerikai, korai érő, 

baltavári, korai fekete cseresznye fajtáit. Kecskeméti és kőrösi nevű cseresznyét is ter-

mesztettek. A meggyfajok közül a kecskeméti üvegmeggy és a „hosszú” és „kurta szárú” 

kőrösi (pándi) tettek nagyobb hírnévre szert, de mellettük megtalálható volt még a 

 
544  Galgóczy 1896: 539. 
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vörösmeggy, cigány-, ipacs- és fekete meggy, hajag meggy is. Híres volt a kecskeméti, kőrö-

si kajszinbarack, sok termett a rózsabarack, sárgabarackfajtákból is. A vörös- vagy 

levesszilva és őszi aszaló vagy kék, besztercei szilva mellett ringlót (zöld ringló, Althán 

ringlója), de Späth Anna, Viktória), nagyszemű olasz szilvát is termesztettek. A sző-

lőskertek egyik legjellegzetesebb fája a dió, amelynek vékony héjú vagy papírdió, vé-

kás, fás nevű fajtái fordultak elő leggyakrabban.545 

A 19. század utolsó harmadában virágzásnak indult gyümölcstermesztés ex-

portcélokat is szolgált. A kecskeméti városi kertészet például az 1885. évi buda-

pesti nemzetközi kiállításra külön vitt 25-fajta „kiviteli almát”, l5-féle körtét, 

„szállítási kosarakba” csomagolva. A század végén már ezer vagonszámra vitték 

Kecskemétről és Nagykőrösről a gyümölcsöt hazai és külföldi piacokra egyaránt. 

A jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kereskedők az őstermelőktől, úri bir-

tokosoktól, parasztgazdáktól egyaránt tömegesen vásárolták fel a megfelelő mi-

nőségű gyümölcsöt. Nagyon keresett cikk volt a jól szállítható, keményebb húsú, 

ízletes kecskeméti üvegmeggy és a kőrösi meggy, valamint a kajszibarack. A századfordu-

ló idején, a 20. század elején Londontól az európai nagyobb városokon át Szent-

pétervárig meghódította a piacot a „kőrösi meggy” (nemcsak étkezési, cukrászati 

célból, de, tartósítás miatt is keresték).546 Az első világháború visszavetette a kivi-

telt, s a trianoni határok is hátrányos helyzetbe hozták az országot, mégis újra 

erőre kapott a gyümölcskivitel a háború után, a húszas években. Például 1928-

ban Nagykőrösről került külföldre a szilva 48,5%-a, a barack 14,4%-a, a meggy 

12,3%-a. A gazdasági világválság 1929–1933 között visszavetette a kereskedel-

met, azonban 1934-től újra fellendült. Hogy Nagykőrösön Kecskemét előretöré-

sét a piacon némileg ellensúlyozzák, óriási erőfeszítéseket tettek a gyümölcster-

melés és -értékesítés népszerűsítése érdekében (többek között 1936-ban nyom-

tatták ki „A kőrösi meggy hódító útja Szentpétervártól Londonig” című „export 

közgazdasági tanulmányt”, amelyet Váradi Géza írt). A nagykőrösi Benedek-cég 

Kecskemétre is kiterjesztette tevékenységi körét. A Cegléd felé vezető út mentén 

140 vagonos hűtőházat létesítettek, s ily módon nemcsak a vágott baromfi, ha-

nem a zöldségfélék és gyümölcs kivitele is biztos alapokra helyeződött. Az 1937-

es első zsidótörvény a kezdetét jelentette az export hanyatlásának, amelyet a má-

sodik világháború kitörése pecsételt meg 1939-ben.547 

Cegléd gyümölcstermesztése is erőteljes volt. Galgóczy Károly írja róla 1877-

ben, hogy a  
 

„gyümölcstermesztés és nemesítés még a néposztály közt is kitűnő emelkedést nyert 
buzdíttatva a közel Nagy-Kőrös és Kecskemét sikeres példája által”.  

 
545  A Nemzetközi Gyümölcs- és Zöldség-kiállítás Katalógusa, 1885; vö. Galgóczy 1896: 546–547. 
546  Váradi 1936; Novák 2002a. 
547  Novák 2002. 
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Hogy így történhetett, döntő szerepet játszott ebben az az idő tájban kialakított 

városi műkert. Unghváry László 1885-ben alapította mintakertészetét, amely a 20. 

század elején híressé válva adott rangot a ceglédi gyümölcstermesztésnek.548  

A két háború közötti időszakban Ungváry József virágoztatta fel a ceglédi gyü-

mölcsészetet. Cegléden a „Kossuth-reálgimnázium mellett”, Budapesten az And-

rássy út 56. szám alatt tartott fenn faiskolai irodát.549 

A hagyományos gyümölcstermesztés nem kívánt meg különösebb művelési 

gyakorlatot. A nemesített fajták elterjedése viszont szükségessé tette a korszerű 

és szakszerű gondozást. Nélkülözhetetlenné vált a vadalanyba történő oltás, szem-

zés, sípoltás (az oltás általános gyakorlat volt már korábban is, mivel erre utal az 

„oltó fűrész” megléte a ceglédi paraszt gazdaságában a 19. század közepén). 

Újabban terjedt el a „hasított oltás”. A kiváló termés biztosítéka volt a megfelelő 

alany beszerzése a faiskolai lerakatokból. Ungváry József 1935-ben hirdette, hogy 

a gyümölcstermesztés alapja és sikere az egészséges és hiteles fajtájú oltvány 

használata. A piacon beszerezhető alanyok kétes értékét hangoztatta:  
 

„A bizonytalan helyekről összeszedett fa tele lehet mindenféle állati kártevővel és nö-
vényi betegséggel; főleg californiai pajzstetű és vértetű, valamint gyökérgolyva találha-
tó a piaci gyümölcsfákon […] a piaci fának kétes az életképessége. Senki sem tudhatja, 
hogy a piacon kínált fa hányadik piacon hányódik már; akárhányszor 4-5 fokos hi-
degben is árulnak a piacon gyümölcsfát […] a piaci fának kétes a fajtája. Minden piaci 
árus tudja, hogy egy-egy vidéken melyek a keresett fajták és csak természetes, hogy a 
fáit olyan fajtájúaknak mondja. Csak amikor termőre fordul, ugy 3-4 év múlva derül 
ki, hogy a várva-várt gyümölcs bizony inkább való a szemétdombra, mint az asztalra. 
Oda a fák ára kamatostól és oda pótolhatatlanul legalább 4 esztendő.”  
 

Azzal büszkélkedhetett Ungváry, hogy „faiskolai telepeim a Magyar Királyi Nö-

vényélet- és kórtani Állomás és a Magyar Rovartani Állomás állandó felügyelete 

alatt állanak”.550 A biztos és egészséges fajta mellett a fák védelmét szolgálta a téli 

nyesekedés, a fák törzsének kaparása a pajzstetvek eltávolítása érdekében, vala-

mint a permetezés. A 19. század végén használták például Kecskeméten a 

Bosznák-féle permetezőt. A 20. század első felében már alig akadt olyan gazdaság, 

ahol ne használtak volna magas nyomású hengeres permetezőgépet, amellyel, il-

letve a hozzá kapcsolódó hosszú bambusznádba szerelt vagy házilag, mester által 

készített locsolócső segítségével nyomták fel a fákra a permetlevet. Egyes gyü-

mölcsfáknál – mint az alma – nélkülözhetetlen a védekezésben a tél végi, kora 

 
548  Galgóczy 1896: 216–217; Kocsis 1982: 233–234.  
549  „Ungváry József Faiskolája Czegléd, Budapest. 1935. ősz +1936-tavasz. Főárjegyzék XLI. évfo-

lyam 1935 őszre, 1936. tavaszra.”  
550  I. m. 
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tavaszi mészkénlével történő lemosó permetezés. A moly ellen is kötelező volt a 

védekezés.551 

A 20. század közepén visszaesett a gyümölcstermesztés a Három Városban.  

A korábbiakkal ellentétben, egyes gyümölcsféléknek csupán néhány fajtája ma-

radt meg (szentiványi alma, vajalma, vaj-, Jakab, vér-, tükör-, Török Bálint, Kecskeméti 

pirosropogós, téli tafota, asztragán, húsvéti rozmaring, fontos alma, búza-, vörös-, árpás-, tar-

ló-, Vilmos, lucskos, moskolat körte, majombarack s más fajták). Ennek legfőbb oka az 

árutermelő gyümölcstermesztés hanyatlása az 1939-es évek végétől, a háborús vi-

szonyok, a paraszti gazdaságok felszámolása az 1950-es évek elején és végén. Az 

elsorvadó paraszti gyümölcsösökben, szőlőskertekben néhány nemesített fajtától 

eltekintve, mint például az aranyparmen, a régi, igénytelenebb fajtákat termesztet-

ték. 

 

 

Szőlészet és borászat, borforgalom 

 

A Három Város a Duna–Tisza köze talán legpatinásabb mezővárosai voltak. 

Határuk a homokhátság északi területére esik (Cegléd északnyugati része a Gö-

döllő-Ceglédberceli-dombvidékre is kiterjed). Változatos a térszínük. Nyugaton 

található az 1368-ban említett „Thulg”-erdő, amely Cegléd, Nagykőrös (Csókás és 

a Nagyerdő) és Kecskemét (Talfája) határára tejedt ki. Cegléd déli határát, Nagykő-

rös északi, keleti részét, Kecskemét közeli-távoli vidékét homok, helyenként fu-

tóhomok borítja, míg a déli területen megtalálható a termékenyebb, kötöttebb 

barna homoktalaj – helyenként megtalálható a fekete homok –, amelyet Nagykő-

rösön Feketének neveznek (e határrészen található a hasonló adottságokkal ren-

delkező Esed és Hangács), Kecskeméten a Városföld határrész. Megtalálhatóak a 

nagyobb kiterjedésű rétségek is vizenyős laposokkal, amelyek az állattartás szá-

mára biztosították évszázadok során a legelőt, valamint a szénát.552 

Cegléden a szőlővidék a Pest felé vezető út feletti, az irsai határig terjedő ho-

mokhátságon létesült (Öregszőlő, Kámán). Nagykőrösön a várost övező homokhát-

ságokon, a „högyeken” alakultak ki a szőlőskertek (északon a Pöcök, Tázerdő, Bok-

ros vagy Bukros, Hosszúhát), valamint a délkeleti részen a Zsíros-, Kálmán- és Temető-, 

délnyugaton a Tormás-högy, nyugaton a Földvári, illetve Lencsés-Világos).553 Kecske-

 
551  Bende 1929. 
552  Novák 1978, 1994; vö. Pécsi (szerk.) 1967. 
553  Nagykőrösön a magasabb homokdombokat „högy”-nek nevezi a népnyelv. Érdekességként 

említjük meg, hogy Arany János – aki 1851–1860 között tanított a kőrösi református főgimná-
ziumban –, amikor a gimnázium tudós igazgatója, Szigeti Warga János meghívta tanártársaival a 
„Hosszúhát-högyben” lévő szőlőjébe szüretre, tréfásan hajlongva, kezét szemellenzőként hasz-
nálva, mintha látcsövet használna, „kereste a högyet”. Azaz, a jeles költő számára, aki a Bihari-
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méten is a város körül, a homokhegyeken létesültek a szőlőskertek (északon a 

Vacsi-hegy, keleten a Kőrösi- és a Szolnoki-hegy, nyugaton a Mária- és Budai-hegy, dé-

len a Széktói-hegy). 

Nagykőrös homokhátságai által jeles borvidéknek számított, azonban a szőlő-

termesztés viszonylag „rövid” múltra tekint vissza.554 Jóllehet, Nagykőrös szom-

szédos mezővárosaiban – a Három Város másik két tagja, Kecskemét és Cegléd 

– az 1546. és az 1562. évi török adóösszeírások bizonyítják a borból, illetve 

mustból származó, a törököknek beszolgáltatott adót, Nagykőrösről nincsen adat 

rá vonatkozóan. Az 1562 utáni, s 1590-es defterek már nem részletezik az egyes 

termények utáni adófizetést, az az egy összegben megállapított adóban számlálta-

tott.555 Tehát a 16. század végén már lehettek szőlőskertek Nagykőrösön, hiszen 

az első számadáskönyv tanúsága szerint 1626-ban már adatok vannak a borászat-

ra vonatkozóan. Valószínűbb azonban, hogy a tizenötéves háború befejezését 

(1606) követően, a nyugalmasabb időszakban kapott erőre a szőlőtermesztés is.  

A 17. század háborúságai (az 1660 körüli, Nagyvárad pusztulása utáni Szejdi-

járás dúlása, az 1680-as évek törökök alóli felszabadító harcok pusztításai) tovább 

növelték a Nagykőrösre irányuló migrációt a közeli helységekből és a távoli vidé-

kekről egyaránt, s a betelepültek számára leginkább a szőlőtermesztés biztosított 

megélhetési lehetőséget. Például a kőrösi tanács úgy határozott 1689. október 14-

én, hogy „Szentesi Nagy Pálnak adtuk az Tanács deliberatiojabul, hogy építse és 

birja fele hasznábul ha meg javul az szőlő”.556 Később, egy tanúvallomásból meg-

tudjuk 1763-ban, hogy Kécskéről (Tiszakécske) is letelepültek bevándorlók – el-

sődlegesen iparosok –, akik jobb híján, a homoki legelőben ültetett szőlő művelé-

sével juthattak csupán a megélhetést biztosító földbirtokhoz. Az egyik tanú 

elmondotta, hogy  
 

„néhai Kécskei Szabó Ferencz […] Nagy Apám a‟ régi időkben Hazánkban uralkodó 
zürzavarok és ellenséges Háborúságok miatt a‟ közelvaló ‟s pusztulásra hajlott vidé-
künkről az népesebb várossban mint bátorságosabb Lako helyben magát bé vévén ‟s 
az itt egyedül hasznos majorkodásra a‟ Szőlő plántálásra advánn, egy testvér Attya fiá-
val Kécskei Szabó Jánossal a‟ ‟Síros nevű hegyben fogott fel alkalmas darab gyepet, 
mellyet bé Ültetvén ketten csináltak annyi szőlőt, a‟ melly mind kettőjöknek sorsok-
hoz képest elegendő volt”.557 

 

 
hegység lábánál nevelkedett, Nagyszalontán, s számára igen furcsának hatott a nagykőrösi hegy 
– a kőrösi ö-ző nyelvjárás szerint – a „högy”. Novák 1982.  

554  Vö. Novák 2012–2013. 
555  Káldy-Nagy 1985: 164–166, 347–350, 388–390. 
556  PML NkV SZK 1688/89. 216.  
557  Novák 1978: 84. 
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A fenti dokumentum szerint Kécskei Szabó Ferenc és testvére a 17. század 

utolsó évtizedeiben költözött Nagykőrösre.558 Ekkor már a város körül megvol-

tak a szőlőhegyek, mert a szőlőtelepítésre csupán az Alsó-járás legelőből, a Ko-

csérra vezető úttól délkeletre, a Kálmán-högy felé terjeszkedő területen, a gyep fel-

törésével kerülhetett sor. Mivel jobb minőségű homoktalaj található itt – közvet-

lenül érintkezik a mezei kertes Hangács határrésszel –, ezért kaphatta a Hangács-

hegye, majd később a ‟Síros‟ vagy Zsíros nevet. Az adóösszeírások bizonysága sze-

rint szinte minden kőrösi lakos rendelkezett szőlővel már a 17. század végén. Fő-

ként az idegenek – többségük kézműiparos ember –, a különböző közeli-távoli 

helységekből idevándoroltak számára bizosított életlehetőséget a szőlő, amely 

egyben a tulajdonukat is képezhette, mint szorgalmi föld. Erre vonatkozóan 

1711-ből rendelkezünk értékes adattal. A városi tanács jegyzőkönyvében meg-

örökítették, hogy  
 

„compartealvan e‟lőttűnk Tisza Kürthön Lakos Kiraly Balas predicalta az e‟mlitett 
he‟lyne‟k Birainak n‟ve‟k, és Pe‟cse‟te‟k alatt kőlt Testimonialissokat melyből bi-
zonyossan constal; hogy Nehaÿ Király Szabó Jánossal, e‟dgj Testvér Attyafiu, e‟s azon 
Szabo Jánosnak Testamentumát […] me‟lly szerint az Kőrősi He‟gye‟n le‟vő szőlő 
öröksége‟ is, me‟llye‟t maga pénze‟n vőtt volt ide‟je‟be‟n Szabo János, adjudicitaltatott 
az említett Király Balásnak és Attyafiának…”  
 

– határozott a kőrösi tanács.559 Tehát Király János, aki szabómesterséget űzött, 

meghonosodhatott Nagykőrös mezővárosában, s szőlőbirtokkal rendelkezhetett, 

amely végrendeletileg a Tiszakürtön élő örökösére szállott. 

Nagykőrös város számadáskönyvei 1626-tól maradtak fenn, amelyek adatokat 

szolgáltatnak a szőlőre vonatkozóan is. 1636-ban már létezett – a Cegléden szin-

tén megtalálható – „Kámán” névvel illetett szőlőhegy a város délkeleti részén, va-

lamint voltak szőlőskertek az északi, északnyugati homokhátságon (erre utal az, 

hogy 1712-ben a Kálmán-högyet „Kálmány vagy alsó Hegy”-nek nevezték, amely 

mellett terjeszkedett délkelet felé a Temető-hegy, a református temető tőszomszéd-

ságában560). Ezen, a városhatár felső részén található szőlőskertekből 1636-ban 

„az „Sirato Hegÿről” öt gazda szolgáltatott be bordézsmát a város pincéjébe.  

 
558  Szükséges kiemelni, hogy Kécske – akárcsak a szomszédos Szentkirály, Nyársapát – is a 17. 

század hetvenes-nyolcvanas éveiben vált lakatlanná, de Kécske újranépesedett, míg a másik ket-
tő puszta maradt. A 17. századból számos adat szolgál bizonyságul arra, hogy a kécskeiek rend-
szeresen megfordultak Nagykőrösön, Kécskéről rendszeresen hoztak halat a kőrösi piacra, illet-
ve a kőrösiek is eljártak halért – de gabonáért, a tetőfedéshez szükséges nádért is – a Tisza mel-
letti helységbe. Többek között a nagyobb méretű és értékű szárított („aszú”, „pozsár”, 
„szívolt”) halért, amelyet ajándékba küldött Nagykőrös mezőváros tanácsa a Nógrádban széke-
lő Pest vármegyei uraknak. Lásd. Novák 2011. 

559  PML NkV Jegyzőkönyve (Jkv.) 1639–1717. 146.  
560  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 153–156.  
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A szőlőterületeket ottani birtokosokról is elnevezték. A „Katha hegie dezmaja” 

során 29 gazda 78 köböl 58 pint és 1 icce borát (kb. 9 hl) regisztrálták (a legva-

gyonosabb cívisek közé tartozó, főbíróságot is betöltő Buda Lőrinc 7 köböl bort, 

szintén annyit Szabó Gergely, 6-6 köböl és néhány pintet Erdős Mihály, Czőker 

Mátyás adott be). A legnagyobb szőlőterületet szintén az ottani egyik szőlőbirto-

kosról tartották nyilván. Feltehetően a város északi homokhátságán – a Bokroson, 

Hosszúháton – található, ahol „Agh Janos szöllejébe‟ walo desma” beszolgáltatása 

64 cívisgazda részéről történt, összesen 328 köböl 79 pint és 3 icce (kb. 40 hl).  

A legtöbb dézsmabort, 20 köblöt Szabó Benedek és Szabó Pál adott, Ádám Ger-

gely és Fruttus Pál 15, Kun Jakab és Siros János 14, a szőlőhegy névadója Ágh 

János 13 köböl dézsmaborral szolgált.561 A 17. század közepén történik említés a 

Földvár határrészen telepített szőlőről is, a várostól nyugatra eső területen, amely 

azonos a már említett Sirató-hegy-el (a későbbi évszázadokban Lencsés-Világos né-

ven ismeretes már ez a szőlőterület). A szőlőrongálás miatt büntetést rótt ki a 

magisztrátus, ezért tudjuk például, hogy 1656-ban „Horwat Balás ád Főldvári 

Szőlőkben disznai által valo kártételert” egy aranyat, s „Kécskej Emberén Föld 

wari Szőlőkbe‟ walo kár tételert dn 80” fizettek 1657-ben a város pénztárába.562  

A 18. században már a Nagykőrös városa körüli homokhátságon is virágzó 

szőlőskertek, „högyek” léteztek (1712-ben adásvétel során történik említés a vá-

rostól északra fekvő, Király Istvánné Ruta Juditnak a „Czeglédi ut mellett levő 

szőlejének Pászta Pallagja”-ról, amely a későbbi nevén ismeretes Bokros-hegyen 

volt – mellette húzódott kelet felől a Hosszúhát-hegy –, 1713-ban pedig Horvát 

István szándékozott eladni a „Tasz erdei hegjben lévő Két Paszta szőle‟it”563), 

amelyek nemcsak a szőlészet és borászat, de a gyümölcstermesztés és kertészet 

tekintetében is rendkívüli fontossággal bírtak. A 19. század elején teljesedett ki a 

város szőlőterülete, szőlő- és gyümölcskultúrája. 

A 18. században kiterjedt szőlőterületek borították a Három Város határát. 

Cegléden a Kámán (a későbbi Öregszőlő) a város és az irsai határ között terjedt ki 

északnyugati irányban. Nagykőrösön körbe vették a várost (északon a Pöcök, 

Tázerdő, Bokros, Hosszúhát, keleten a Zsíros-, Kálmán-, délen a Temető-högy, Tormás, 

nyugaton a Lencsés-Világos, Földvári szőlők), akárcsak Kecskeméten (északon a 

Budaihegy, Vacsi-hegy, keleten a Kőrösi-hegy, Szolnoki-hegy, délnyugaton a Széktóihegy, 

Nyugaton a Máriahegy).564 

A 19. század első évtizedében törvényekkel, rendeletekkel (pl. az 1807. évi X. 

törvény) szorgalmazták a szőlőtelepítést és erdősítést a futóhomok terjedésének 

 
561  Pest Megyei Levéltár Nagykőrös Város Levéltára Számadáskönyvek 1636/37. 222–224.  
562  PML NkV SZK) 1656/57. 182; SZK 1657/58. 148. 
563  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 153–154.  
564  Novák 1986; vö. Szabó K. 1934; Novák1994. 
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megakadályozása érdekében.565 Nagykőrösön a Pálfája-erdő melletti sívó homo-

kos területet tették termőfölddé a szőlő telepítésével. A kőrösi gazdák ez irányú – 

igen szépen, valóságos irodalmi remekműként – megfogalmazott folyamodványát 

1810. november 26-án tárgyalta a városi tanács:  
 

„Ha közül nézzük határainkat, láttyuk, hogy mezeink térségének nagy részeit sikeret-
len Homokok, és sivatag Buczkák foglallyák el, azomba tapasztallyuk, hogy azok hova 
tovább jobban terjednek, mert a szelek által teríttetvén nem tsak legelőinknek nagy 
részeit el boríttyák, hanem sok helyt Réttyeinket, és szántó földeinket is el öntik. 
Kedvetlen érzés indít el egy részről bennünk annak látása és tapasztalása, mivel széna 
boglyáink száma kevesedik, üres vermeink sokasága pedig nevekedik, ‟s a‟ magunk és 
jószágunk élelme ez által fogyatkozik; de más részről ösztönt ád arra, és ingerli értel-
münket, hogy a‟ Rosszat ha el nem hárithattyuk töllünk, annak vagy meg akadályozta-
tásában, vagy ha lehettséges hasznunkra való fordításában módot keressünk. Példa lé-
vén arra Városunk környékén plántált szőllős Kertyeink, láttyuk, hogy azok körülöt-
tünk Homok tengereken feküsznek, de a szorgalmatosság azokat annyira vitte hogy 
már most kiss szilosokkal, tölgyesekkel ékeskednek, kellemetes gyümölts termő fákkal 
be ültetve és szőllő tőkékkel meg rakva vagynak, ‟s közbe közbe pedig a‟ leg szelídebb 
vetemény földek terjeszkednek ki. Ezen példa, és annak mindennapi szemlélése meg 
győz egy felől bennünket, hogy a természetnek szintollyan kintsei vagynak a‟ sikeret-
len Homokok ölébe, valamint a‟ kövérföld kebelébe rejtve; másfelől meg taníttya ér-
telmünket hogy a‟ Határunkon terjedő Homokot hogyan kell meg akadályoztatni sőt 
azt hasznunkra is fordítani, és annak kintseivel élni. Szorgalmatosság és munka kíván-
tatik ugyan annak el érésére, de a‟ haszon élesztője a‟ szorgalmatosságnak; tapasz-
tallyuk magunk hogy a‟ szőllő mívelés szintollyan anya ága az élelemnek és a‟ gazda-
ságnak, mint a‟ szántás vetés, érezzük, hogy a‟ mi szőke Homokjaink árkotskáiba meg 
ért fekete szőllő gerezdek hamvas sorai nem tsekélyebb áldás az emberek táplálására, 
mint a‟ fekete föld Barázdáiba vetett szőke Kalászok bokros rendjei. Mert a‟ szomjú-
ság az éhséggel egyenlőn uralkodván az élő állatokon, minekutánna az eredeti vadságból 
ki vetkezett emberi nem a‟ szelídebb eledelekhez szokott, annak aki pallérozott élete 
modja szint ollyan szükségessé tette néki szomjúsága el oltására a‟ bort, mint éhsége el 
űzésére a‟ főtt eledelt. Onnan van, hogy a‟ szántóvetők örömest adják buzáikat a‟ mi ru-
bint szin borainkért, és akik abba másutt fogyatkozást szenyvednek messziről meg ke-
resnek bennünket, és ami szükségünkön fellyül borunk vagyon azt pénzen is meg veszik 
[…] Mivel tehát a‟ szőllő Gazdaságnak és jólétünknek egyik kútfeje, és a‟ szőlleink szülő 
annya a‟ mi Homokjaink, dajkája pedig a‟ szorgalmatosságunk, szorgalmatosságunknak 
azomba‟ élesztője a‟ haszonvétel; mivel továbbá a‟ szőllő a‟ leg szelidebb clima növénye, 
és a‟ boldogabb országok termése volna, nem szolgál az városunk kissebbségére és ká-
rára, hogy a‟ szőllőket terjesztjük, sőtt inkább elő menetelünkre és ditséretünkre válik, 
hogy a‟ mi sivány Homokjaink olly nemes productum termesztésére tudjuk használni 
mint a‟ bor, és az által azoknak kietlenségeit kellemetességre fogjuk formálni, káros vol-
tokat pedig hasznunkra fordítani. Iten elő adott okaink mellett kérjük azért a‟ nemes 

 
565  Például Albertin a pilisi határszélben ekkor telepítették az erdőt, valamint a mellette lévő 

Haleszok nevű szőlőskertet. Novák 1997. 
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Tanátsot, hogy a‟ Tázerdelye és a‟ Petzek Hegy felső végein lévő Homok Butzkákat, 
amellyek haszontalanok lévén egyébre, még tsak legelőnek sem alkalmatossak, részünk-
re szőllőknek, mellyeknek leg jobb, ki osztani olly plágába egyönknek egyönknek, hogy 
ott alkalmatos tábla szöllőket plántálhassunk…”566 

 

A kérelemnek meglett az eredménye. A Pálfája-erdő melletti sívó-homok 

plágát osztották ki szőlőtelepítés céljára. Itt létesült a Pálfai-Bánom és a Bántősi- 

Bánom.567 Ezzel a szőlőtelepítéssel kialakult Nagykőrösön a várost körbe vevő 

szőlőövezet. Ennek területe 1864-ben 3 972 kat. hold és 716 □ öl volt, a határte-

rület 13,9%-a.568 

Tehát az 1807. és 1810. évi törvényrendeletek is szorgalmazták a futóhomok 

megkötése révén a szőlőtelepítést, amely tovább növelte a hagyományos szőlős-

kertek számát. A 19. század első harmadában keletkezett Cegléden az Ugyerok,569 

a várostól délnyugatra elterülő homokos legelőterületen, Nagykőrösön a Bántőse, 

Bántősi- és Pálfáji-Bánom,570 Kecskeméten a határ különböző részein és a pusztá-

kon kötötték meg a homokot szőlővel. A 18–19. századforduló idején Balló-

szögön, 1812-ben a Csalánostó felső részén történt szőlőtelepítés. Az itteni sző-

lősgazdák tíz évre kaptak adókedvezményt, dézsmamentességet.571 

A 19. század közepi és végi hatalmas méretű telepítések már minőségi válto-

zást jelentettek, a korszerű szőlőgazdaság és borgazdaság megalapozóivá váltak 

(Kecskemét Ballószög pusztáján jött létre Helvécia, Talfáján és Úrréten a Katona-telep, 

Nagykőrös Nyársapát pusztáján létesült a Soós-féle szőlőtelep és pincészet, Ceg-

léden az Unghváry-féle szőlő- és pincegazdaság). 

A kertészethez, gyümölcstermesztéshez hasonlóan, döntő változást hozott a 

19. század vége a szőlészetben és borászatban egyaránt. A filoxéra elpusztította a 

hegyvidéki szőlőket, s így fontossá vált az immúnis homoktalajon viruló szőlő is, 

amely a Három Város területének túlnyomó részét borítja. Érdekességként említ-

jük meg, hogy a Ceglédről küldött minta alapján állapította meg Herman Ottó 

1881-ben a homok ilyen tulajdonságát.572 Galgóczy Károly Nagykőrössel kapcso-

latban írja, hogy a  

 
566  PML NkV Vegyes Közigazg. ir. 1808–1810. Litt. Nro. 1761. 
567  Novák 1994. A „bánom” etimológiája azonos a „halesz” szóéval. Mindkettő jelentése arra utal, 

hogy viszonylag értéktelen terület, ahol a termés eredményessége bizonytalan: megbánják, hogy 
ott munkába kezdtek, illetve „ha lesz lesz, ha nem nem”, reménység van sikeres szőlőművelés-
re. 

568  Novák 1978: 123. 
569  Az 1817-ben kiosztott „Homoki újszőlő” népi elnevezése az Ugyerok, a latin jugerum (1200 □ 

öl-es hold) szó „elferdítésével”. Novák 1982: 172. 
570  A „Bánom” (az Alföld-szerte ismert „Halesz”-hez hasonlóan) a talaj rossz minőségére, a termés 

bizonytalanságára utaló kifejezés. Novák 1978a.  
571  Szabó K. 1934: 6. 
572  EA 7508; Bende 1929. 
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„déli részen a feltalaj szürke, kissé meszes homok 1 méterig, alatt 8 dmnyi lősz, ismét 
alább meszes homok. E talaj vegyülés különösen kedvez a szőlő- és gyümölcsültetvé-
nyeknek, és a n.-kőrösi szőlők és gyümölcsösök általában ilyen homokos, meszes, 
márgás és löszös talajba vannak ültetve. E talaj, a határ minden egyes részéből, a 
nméltóságú földmívelésügyi m. kir. ministerium küldöttsége által hivatalosan össze-
szedett minták alapján, az országos vegykisérleti állomás által vegyelemeztetvén, kivé-
tel nélkül phyloxéra-ellenállónak találtatott.”573 

 

A 19. század végén hatalmas méretű szőlőtelepítés kezdődött a Három Város 

határában. Ezek a szőlőtelepítések azonban már eltértek a hagyományos szőlő-

hegyektől, szőlőskertektől. Korszerű telepítések voltak, ahol modern művelési 

módokat alkalmaztak (pl. a többszintes, kordonos művelés). A szőlőtelepítésben 

Kecskemét járt elöl. Egy svájci származású kiváló szakember, Wéber Ede 1892-

ben vásárolta meg a város Ballószög, Fehértó határrészén fekvő 2 103 kat. hold te-

rületű homokkal borított földterületet, ahol szőlőtelepet létesített. Származására 

utalva nevezték ezt Helvéciának. Az 1890-es években szinte minden pusztán sor-

került telepítésre, így Matkón, Ágasegyházán, Köncsögön, Szentkirályon, Urréten, a 

Szikrában. Az 1897/98-as években 568 kat. hold sívó homokot ültettek be sző-

lővel, s itt létesült Kecskemét város szőlőtelepe is. A Szarkáson is nagyarányú 

szőlőtelepítések történtek. Itt hozták létre 1880 körül az állami szőlőtelepet is. 

Tőkével rendelkező nagyobb vállalkozók, úri, vagyonos polgári réteg (pl. az Uri-

hegy) élt a szőlőbirtokszerzés és -telepítés lehetőségével, de a kis- és törpebirto-

kosok is tömegesen költöztek tanyára, ahol szőlőt is telepíthettek. Nagykőrösön 

is újabb, korszerű szőlőtelepek létesültek ekkor. A legjelentősebbek közé tartozik 

B. Tóth Ferenc 80 kat. holdas csemői telepe, amelyet 1890 körül hozott létre. 

Oppenheim Emil és Henrik budapesti bornagykereskedők 1888-ban 36 kat. hold 

homokot ültettek be szőlővel Nyársapáton, majd később hozták létre a 90 kat. 

hold területű Margit-telepet. Cegléden Unghváry László létesített szőlőtelepet és 

faiskolát a csemői homokon, s tette híressé a várost kertészetével, szőlő- és bor-

termelésével (összesen 1600 kat. holdon gazdálkodott, de ebből mindössze csak 

5 kh esett a ceglédi határba, 800 kat. hold a kőrösiben, és több mint ezer hold a 

gyóni határban volt).574 Cegléden és Kőrösön a homoki kertkultúrás tanyák révén 

virágzásnak indult a paraszti korszerű szőlészet is, de az jelentőségében Kecske-

mét mögött maradt. 

 

 
573  Galgóczy 1896: 530. 
574  Galgóczy 1896: 540–543; Bende 1929. 
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Szőlőművelés 

 

A szőlészetre vonatkozóan Nagykőrösről rendelkezünk legkorábbi adatokkal. 

A mezőváros viszonylagos önállósága – mint Kecskemété és Ceglédé is – a 16–

17. században alakult ki, sajátos módon a török hódoltságnak tulajdoníthatóan. 

Nemcsak a vármegye fennhatósága lazult fel, hanem igen lényeges, hogy a hely-

ség földesurainak befolyása meggyengült, közvetlen befolyásuk ellehetetlenült. 

Nagykőrösnek, jóllehet számon tartotta földesurait, s nem szakadt meg velük a 

kapcsolat, mégis önállóan kellett intéznie sorsát. A közvetlen földesúri hatalom 

megszűnt, valójában átháramlott a kommunitásra, annak vezetőtestületére, a ma-

gisztrátusra. A jobbágyállapotú Nagykőrös város a földesurainak reprezentánsává 

vált, ennek következtében valóságos földesúri jogokat gyakorolhatott. Ennek 

egyik megnyilatkozása a földbirtok kezelése, a birtokviszonyok sajátos alakítása. 

A földesurak távollétében nem alakulhatott ki a jobbágyrendszer, a jobbágytelki 

viszonyok. A város földje valójában a városi kommunitás, illetve a törzsökös la-

kosok tulajdonát képezte. A mezővárosi tanács hagyta jóvá a birtok adásvételét, s 

juttatott a bevándorló lakosainak házépítésre való telket, amelyhez rétet is osztott 

(„ház után való rét”), ezenkívül a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen szántóföldet, 

„mezei kert”-et, valamint erdőt. Ezekből tevődött össze a mezővárosi cívis pa-

raszti birtok, telekrendszer. A cívisgazda valójában a földrészeknek csupán hasz-

nálója, birtokosa, nem pedig tulajdonosa lehetett, jóllehet a 16. században már 

voltak örökjogon szerzett kertek, majd pedig „városadománya” kertek, rétek, er-

dők. Ez utóbbiakat a tanács időről-időre újraosztotta. Ez a földterület, annak ha-

szonvétele, illetve a gazda ingó vagyona, állatállománya képezte az adózás alapját. 

Az adó, a cívis gazdák vagyona, gazdasági ereje biztosította a mezővárosi auto-

nómia alapját képező teherbíró képességet (a 16–17. században „kétfelé”, a törö-

köknek és a magyar vármegyének, részben földesurainak kellett adóznia a mező-

városnak). A szántóföldi gazdálkodásra kevésbé alkalmas homokhátságok, ho-

mokos legelő lehetőséget biztosítottak a szőlőtermesztés, szőlőgazdálkodás szá-

mára. 

A szőlőföld szabad adásvétel tárgyát képezte. Szükséges hangsúlyozni, hogy 

amint a többi művelési ági földek, a szőlő is „colonicalis” birtokot képezett, azaz 

a cívisbirtokot, amelynek a mezővárosi gazdák csak használói, nem pedig tulaj-

donosai lehettek az 1818–1821 között végbement örökváltságot követően, a 19. 

század húszas-negyvenes éveiben végbement redempcióig.575 Érdekességként 

emelhető ki, hogy az a cívis, aki nemesi armálisra tehetett szert, csupán szemé-

lyében élvezhetett nemesi kiváltságot, az ősiség nem vonatkozott az általa birto-

 
575  Lásd Novák 2002. 
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kolt, használt földterületre. Balla Gergely jeles krónikaíró,576 szenátor, majd miu-

tán 1759-ben nemesi armális birtokába került, betölthette a főbírói hivatalt is.577 

Ő eladta szőlőjét Abonyi Fitos Jánosnak és Kőrösi Szűcs Mártonnak, de halála 

után gyermekei, Balla Antal (a neves geometra, Pest vármegye és a Jászkun Kerü-

let földmérnöke)578 és Balla Krisztina az ősiség jogán vissza akarta szerezni tőlük 

a szőlőt 1775-ben. A városi tanács ezt elutasította:  
 

„a‟ meg vételekk‟ Esztendeitül fogvást a‟ kérdésben lévő szöllőket mint saját jószágo-
kat ültették ‟s gyarapították, el bontani, vagyis a‟ szöllőktül meg fosztani, helyesnek 
nem ítéltetik, annyival is inkább hogy azon szöllő még néhai Lukács Gergely Uram ál-
tal is úgy Kis Gergelyné általis mint valóságos Colonicalis szöllő úgy bírattatott, és N. 
Balla Gergely Uram általis nem az Residentionalis házzal együtt aquiráltatott, és ugyan 
Colonicalis szöllőis volt, maga Colonicalis szöllői természetét meg tartotta, azon sze-
rint, az mint itt NKőrösön a’ szöllők nem lévén bizonyos fundushoz köttetve, 
vagy fel osztva, az régi ’s mostani szabados adás vevés által kézrül kézre 
szoktanak által adattatni, és eképpen a’ szöllőnek bírásában capax  minden 
szegény Paraszt vagy közönséges ember, nem is lehetvén ebben ősiséget tar-
tani, melylyet N. Balla Gergely Uram vett avagy szerzett, nem is lévén szokásban Jure 
Dominali abbol valakit ki vettni, mivel elég szöllőt lehet mindenkor találni”.579  
 

A szőlőföld, mivel a legmostohább határrészek leghasznosabb művelési ágá-

nak számított – az irtásföldekhez hasonlóan, mivel külön munkaráfordítással tet-

ték termékennyé a földet –, szorgalmi földnek minősült.580 A jobbágytelki viszo-

nyok között a szőlő kívül esett a jobbágytelken, s éppen ezért nemcsak jobbá-

gyok, de zsellérek, mások, így iparosok is részesülhettek belőle. Nagykőrösön is a 

cívislakosok a magisztrátus jóvoltából, adományként juthattak homokföldekhez, 

ahol szőlőt telepíthettek. A szabadalmas Kecskemét és Nagykőrös városokban az 

1820/30-as években megvalósult birtokmegváltás (redempció) során vált a gaz-

dák végleges tulajdonává a szőlő. Cegléden az 1853-as úrbéri pátens kibocsátását 

követően lehetségessé váló örökváltság során juthattak a volt jobbágyok szőlőtu-

lajdonhoz is. A ceglédi szőlősgazdáknak a váltsági összeget az örökváltsági pénz-

tárba kellett befizetniük.581 

 
576  Szabó–Szilágyi 1856; vö. Törös 1970. 
577  Benkó 1908: 29. 
578  Ádám 1904: 27–30. 
579  PML NkV Tanács Jkv. 1773–1776. 117; vö. Novák 1994: 479–480. 
580  Szokolai 1856. 
581  A ceglédi szőlősgazdáknak részletekben kellett megfizetni a váltsági összeget. Aki nem fizetett, 

annak ingóságait elárvereztette a hatóság. Például „a régi szöllő dézsma és szöllő örökváltsággal 
tartozó több helybeli lakosok ingóságai u: m: lovak, kocsik, ágyi holmik, szoba butorok, lovak, 
sertések, gabna neműek és egyéb ingóságok f- é- okt 10én és folytatva következő napján kész 
pénz fizetés melllett a városházánál fognak eladatni” – adta tudtul a ceglédi tanács. PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1864/68. 1865. okt. 8. 1. sz. 
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A szőlőhegyek kialakulását a 17. századtól tudjuk nyomon követni, de a konk-

rét földosztásról nem történik említés. Nagykőrösön az 1811-ben létesített 

Bántősi és Pálfája Bánom szőlőföld kiosztása ismeretes. A városi tanács – a már 

ismertetett kérvényt elbírálva – még 1810. december 10-én tartott ülését úgy ha-

tározott, hogy  
 

„a‟ felsőség serkentésire, ugy a‟ folyamodo Lakosok kérdésire is, a‟ meg visgállt, és ve-
szedelmesnek tapasztalt három helyen fekvő homok plágák fel forgattni, ki osztani 
rendeltetett […] Düllőkre szaggattatván, a‟ Düllők pedig 2000 ölivel holdakra osztat-
ván…”  
 

A részletekről 1811. január 6-án határoztak:  
 
„azon Homoknak a‟ Lakosok között lehető ki osztását az időjárásnak alkalmatossabb 
vólta meg engedné […] Mint hogy ezen iparkodásnak a‟ folyó Homok meg állítása, és 
a‟ sikeretlen földnek Haszonvehetővé való tétele vólna a‟ Czéllya, azon Czélnak pedig 
senki elegendőképpen meg nem felelhetne ha erején fellyül ollyan darabot fogna fel, 
a‟ mellynek be plántálásával nem bírna, azért a‟ Határoztatott meg: Hogy senkinek Öt 
Jugerum homok földnél több nem adathatik […] továbbá a‟ szorgalmatosság és mun-
ka a‟ Jószág kártételeitől meg óltalmaztathasson, a‟ három rendbéli Plágákat alkalmas 
árokkal körül ásatni szükséges lévén […] a‟ Nemes Tanács tagjainak a‟ meg engedte-
tett mennyiségig ott a‟ hol tettzik szabad választás határoztatott. Az egyén Lakosokra 
nézve pedig […] Mivel azokat az eránt felette nagy számmal jelentették, és bé íratták, 
úgy hogy nagy részinek a‟ fel fogott Homokokból nem juthatna, azok közül tehát akik 
arra érdemesseknek találtattak a‟ Ns Tanáts által elegyest, nemesek, nemesek és nem-
telenek ki választattak és a‟ szerint a‟ mint azoknak erejek és tehettségek vagyon 
Classificalván, némellyek 5. másoknak 4. többeknek 3. vagy 2. sokaknak pedig tsak 
egy Hóld Homok irattatott a‟ mennyire ki telhetett abba a‟ plágába, a‟ hová magát ki 
ki jelentette, egyéb aránt pedig némellyek más plántába is utasíttatván, kinek kinek 
melly Hóldak essenek nyílhúzással fognak annak idejiben ki mutattatni […] a‟ kik a‟ 
részekre ki mutatott Homokot szöllővel fogják be plántálni azok a‟ fel fogott, Ho-
mokra nézve minden attol járható tehertül és adózástul 10 Esztendeig meg kíméltetni 
rendeltettek, és fel mentettek.”582  

 

Cegléd régi szőlőterülete a Gerje felett, az Irsa irányába vezető út felett alakult 

ki, amelyet „feketei szőlőnek” is neveztek, mivel a szőlőhegy felett található a 

Fekete határrész (Feketei szőlőnek is nevezték, később az Öreghegy nevet kapta, 

utalva arra, hogy van már Újhegy is).583 Mellette létesült a Kámán hegy.584 Ceglé-

 
582  PML NkV Tanács Jkv. 1808–1810. 698–699.; vö. Novák 1994: 480–481. 
583  „Figyelmeztetnek azon gazdák kik a feketei szőllők melletti úton jószágaikat legeltetni merésze-

lik minden darabtól egy pengő ftot fizetnek büntetésül” – adta hírül Cegléd városa 1856. május 
6-án. PML CgV Hirdetések Jkv. 1856. máj. 6. 4. sz. 

584  „Gál Istvánnak az öreg hegyben úgy nevezett Kámánban lévő 5 hold szőllője […] el fog árve-
reztetni” – tudósít Cegléd város tanácsa. PML CgV 1852. márc. 14. 19. sz. 
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den a várostól délre eső legelőn, a homokon is telepítettek szőlőt a futóhomok 

terjedésének akadályozására és megkötése érdekében a Gerjeháton s más homo-

kos legelőterületeken. 1816-ban került sor a gerjeháti homok betelepítésére 

(„gerjei szőllő”),585 amely az Újhegy és Ugyerok néven vált ismeretessé.586 A déli 

homokos terület Nyársapát felé eső részén is telepítettek szőlőt, amelyet – mivel 

Nyársapát Nagykőrös pusztája volt – „Kőrösi ugyeroknak” vagy „Kőrösi-hegy-

nek” nevezték.587 Kappanhalma környékén is ültettek szőlőt a ceglédi gazdák.588 

A hagyományos szőlőskertek azzal a sajátossággal rendelkeznek a Három Vá-

rosban, hogy területük szabálytalan alakú, különböző nagyságú. Halmazosan he-

lyezkednek el, akárcsak a mezei kertek vagy az akolkertek a mezőváros szélén. 

Ennek oka a fokozatos, nem egyszerre történő telepítés, ellentétben a későbbi 

szőlőskertekkel, amelyeket mérnöki tervek alapján osztottak ki szabályos rendben 

dűlők között. Az egyes szőlőtesteket pásztának nevezik, nagyságát útban számol-

ták, amely természetesen igen különböző nagyságú volt. Kőrös városa 1820. au-

gusztus 20-án a dézsmaszedés érdekében pontosan meghatározta a szőlőterület 

nagyságát: „20 öllynyi hosszúságú 25 út szöllő egy ember kapállónak vétet-

tessen”. Ez az „ember kapálló” vagy kapás terület felelt meg egy vékás, azaz 400 □ 

öl szőlőnek.589 A szőlőkhöz gyepes bejárót hagytak, itt építették fel a gunyhókat, s 

hagytak veteményeskertet is. A több birtok találkozásánál lévő gyepes térségen 

 
585  „Pintér Jánosné és Dávid Jánosné testvéreknek egy hold gerjei szöllejek szabad kézbül eladó.” 

PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. febr. 2. 22. sz. 
586  A földet holdszámra osztották ki dűlőnként, s a latin jugerum szó népi etimologizálásával jött 

létre a jugyer, ugyer határnév. Novák 1982: 172. A szőlőterület közel esett a Gerje patakhoz, ahol 
vízimalmok működtek, s a ceglédi gazdák oda jártak őröltetni gabonájukat. A malmokhoz veze-
tő utat használni nem engedték a szőlősgazdáknak, a városi hatóság korlátozó rendelkezéseket 
hozott. Például 1870. március 13-án: „Figyelemeztetnek az ugyeros gazdák hogy a vízi mal-
moknál lévő úton csupán az őrletőknek van meg engedve a kocsival való járás ennél fogva 
őrizkedjenek ezen vissza éléstől.” PML CgV Hirdetések Jkv. 1868/70. 1870. márc. 13. 41. sz. 

587  Cegléd város hirdetései között említik 1856. februrár 27-én, hogy „Kiszel Sándornak a Kőrösi 
hegyben a Kalocsa részen egy hold szöllője szabad kézből eladó”. (PML CgV Hirdetések Jkv. 
1856. febr. 17. 17. sz.); 1864. február 21-én, hogy az „Ujvárosi Jósef Istvánnak van a Kőrösi 
ugyerokban 1 hold és a helybeli öreghegyben 1 hold szölleje szabad kézből eladó”. (PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1862/64. 1864. febr. 21. 16. sz.); „Erdősd Jánosnak a‟ kőrösi ugyerokban fekvő 
1 hold szsőlleje szabad kézéből eladó.” PML CgV Hirdetések Jkv. 1852. febr. 22. 19. 

588  „A‟ kappanhalmi szöllőhegyben a‟ Czeglédi birgés gazdák juhászai az ottani szőlőbirtokosoknak 
tűzrevaló fába tetemes károkat okoznak…” – szerepel Cegléd város hivatalos tudósításában. 
PML CgV Hirdetések Jkv. 1862/64. 1864. ápr. 24. 12. sz.; Cegléden a legelőfelosztás befejező-
dött 1864-ben. Ezt követően a városi hatóság tiltotta a felszántott területeken történő közleke-
dést: „Már több ízben közhírré volt téve hogy azon út, melly a Zsidó temető és Szélmalomtól a 
vasúton keresztül a Nagykőrösi ugynevezett Kappanhalmi szöllőkbe és az új erdőbe vezetett, a 
közlegelő felosztás által végkep megszünt, mert a mellett a kőrösi szöllőkbe járók a felszántott 
és bevetett földeken csapásokat csinálnak és az által mezei rendőri kihágást követnek el” – szólt 
a felhívás. PML CgV Hirdetések Jkv. 1864/68. 1865. márc. 19. 43. sz. 

589  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1820–1822. 41. sz. 79–81.  
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megásták a kutakat is. A Lencsés szőlőhegyben víz is feltört, amely vizet biztosí-

tott a szőlősgazdák számára.590 Az egész szőlőterületet, szőlőhegyet kerítették is, 

egyes gazdák kötelesek voltak a kapukat rendben tartani. A hatóság ezt erőtelje-

sen szorgalmazta, hogy elejét vegye a jószágok kártételének, de a tolvajlást is 

megfékezték ezáltal.  

Kecskemét város legnagyobb földesura, Gróf Koháry István 1691. május 6-án 

a következő rendelkezést foganatosította inspektora által:  
 

„Az mi a‟ szöllő hegyek dolgát illeti, jóllehet a‟ Szolnok fele a‟ várostul járo utt mellett 
jobb kez felőlis, az kit Szár homokának híttak, annak előtte mind marha járo ‟s szaba-
dos pascuatio volt, és az a darabot némelly privát emberek az város rendelése kívül 
árkolták’ fogtak fel szöllőnek. Mindazon által mint hogy szaporodik az váras lakosa 
‟s népe, hogy szegénynek jusson szöllő, az mint lehett, és ne panaszolkodhassék, 
consential a‟ város, hogy azon Szár homok nevezetű hely szöllő hegy legyen, de úgy, 
hogy azok között osszollyon fel, kiknek másutt szőllejek nincsen […] Az peniglen 
senkinek meg nem engedtetik, hogy hogy a‟ szöllők között valaki őszi vagy tavaszi ve-
tést tégyen, hanem a‟ szőllő hegy szöllőnek maradgyon […] Értésére legyen az is ki-
nek kinek, hogy az ki akárminémű szín alatt, akár szüksége miatt szőllejét el adgya 
pénzen másnak, az helyébe fel fogásra néki új szőllő hegy nem adatik […] Ezen Szár 
homokon kívül újonnan a‟ város rendelésen kívül némelly privát emberek által foglalt 
új szöllő hegyek pedig, annyiban, az mennyiben az váras közönséges javának és az 
marhák pascuatiojanak ellenére vadnak, tolláltatnak és annihiláltatnak, és kiknek kel-
lessen meg maradni ‟s mellyeknek el romlani a‟ betsületes váras rendelésében ‟s 
dispositojaban maradnak, és ha ittis szőllőhegy rendeltetik, az szegénység között iga-
zán oszollyon fel…”591  
 

Tehát a szőlőtelepítés előtt felárkolták a földdarabot. Kecskeméten bakhátakkal is 

védték a szőlőket a legelőn tartózkodó jószágtól. A szőlőhegyet homokháttal vet-

ték körül, amelyre nemcsak jázminbokrot, de fákat, mint meggyet, akácot is ültet-

tek. Ilyen védősánc volt a garágya, amely a kerítés szerepét töltötte be.592 Nagykő-

rös az 1747. évi statútumai között így rendelkezett a szőlőkkel kapcsolatban:  
 
„Minthogy a‟ Marhák és Lovak által a‟ szőlőkben alkalmas károk szoktanak esni azért 
a‟ szőlők árkait, kivált az holott be járás szokott lenni, ki ki fel hánnya, másként ha ki 
be vágja ‟s fel nem hánnya, és rajta tapasztaltatik mind a‟ kár a‟ mely‟ Marhák által 
okoztatik, rajta meg vétettetik…”  
 

 
590  „Máté Sándor árváinak a‟ Lencsés hegyben, a‟ forrás kút melletti 13 út szöllőjök […] örökösen 

el fog adatni” – hirdette Nagykőrös városa 1854. november 4-én (PML NkV Hirdetések Jkv. 
1852–1854. 340.); A lencsés szőlőhegyet időnként a vízár is veszélyeztette, olyankor csónakon 
lehetett közlekedni a szőlőtőkék között (Novák 1978). 

591  Iványosi-Szabó 1991: 43. 
592  Szabó K. 1931: 34. 
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Hasonlóan büntetés sújtotta azokat is, akik a „fel állított kaput ki nyitván, bé nem 

teszik”.593 Kecskemét tanácsa 1758-ban is hozott határozatot a szőlő védelmé-

ben:  
 
„A szöllőkön lévő kapuk és akármely bejárások mind télen, mind nyáron olly gondvi-
selések alatt légyenek, hogy valaki azoknak rontásában tapasztaltatik, és az árkuknak 
pusztításában kapatik, mindenkor 6 forintra büntettetik, vagy pedig keményen meg 
korbácsoltatik…”594  
 

A szőlőskertek, „szőllőhögyek” kialakítása során – mint a fenti idézet is igazolja, 

nagy gondot fordítottak a terület árokkal, sövénnyel, garágyával történő bekeríté-

sére, a legelő jószág kártételeinek megelőzése érdekében. A város 1747. és 1817. 

évi statútumai is rendelkeznek erről.595 A szőlőparcellákat eredetileg szabálytala-

nul fogták fel, amelyek több sorból álló pásztát alkottak. A szőlő közötti puszta 

térségeket „paraszt”-nak nevezték. A „garágyával” kerített szőlőskertekhez, a 

„szőlőhögyre” kapun keresztül lehetett bejutni. Ezáltal nemcsak a tolvajlásnak 

vetettek gátat, hanem szüret idején is jobban tudták a csőszök ellenőrzésük alatt 

tartani a szőlőhegyeket, illetve a termést.596  

A 19. században is rendre születtek meg a hatósági tilalmak. Cegléden a me-

zőváros tanácsa a gyümölcsfák védelmében hozta 1820. március 24-én a követ-

kező határozatát:  
 

„Számtalan panaszok adván elöl magukat az eránt, hogy a‟ szöllő hegyről a‟ leg szebb 
gyümölts termő fákat és oltványokat el lopják. Minthogy pedig a‟ gyakori tapasz-
talásbol tudatik az, hogy az illyen tetemes károknak végben vitelére ‟s tételére, egyedül 
a‟ jurga Járom bélfák és czifra Tézsla fejeknek faragása és a‟ Juhászok botja adnak 
ösztönt: arra valo nézve hogy az ‟e féle vétkes Kártételek meg szüntettessenek az ha-
tároztatott, hogy a‟ perge bélfáknak és czifra Tézsla fejeknek a‟ Jármokra léendő al-
kalmaztatása annyival is inkább el tiltasson mivel ugy is azoknak faragásával a‟ Béres 
tsak az időt vesztegeti, a‟ mikor már hasznosobb dolgot tehetne, de külömben is az 
ollyan szükségtelen nagyságu, és nehezségü czifraságokkal a‟ szegény ártatlan igás Jó-
szág nagyon terheltetik…”597  
 

Később is történtek tilalmazások. Nagykőrösön a városi hatóság például 1859. 

április 29-én az alábbi rendeletét hirdette:  
 
„A‟ Helybeli Városi tanács által tudtul adaatik a‟ t: Közönségnek […] kötelességül té-
tetik minden lakosoknak, hogy szöllejében mindenki ne a‟ más borozdáján, de a‟ ma-

 
593  Novák 1979a. 
594  Iványosi-Szabó 1991: 62. 
595  Novák 1979. 
596  Novák 1986. 
597  PML CgV Magistr. Priv. Opp. Czegléd ab anno 1819–1821. 286. sz. 236–237.  
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ga szekér útján menjen, senki legelni marháját el ne eressze, kutyát a‟ szőllőbe ne vi-
gyen, csirkét ne neveljen, allandó kertlakát neformaljon, a‟ Kert lakó kapásoknak 
kötelességökké tegyék, hogy a‟ Csőszöknek ha éjjel parancsolná is A‟ Gunyhó ajtaját 
felnyissák, még ‟e héten mindenki árkát meg ássa, és akikk eddig kapukat tartottak, 
még ez évben a‟ kaput magok felrakják, a‟ hol pedig a‟ szöllő hegyek némelly részét a‟ 
víz ár elboríttatta, a‟ szöllő hegy választmánya közben járása mellett a‟ vizet leeresz-
szék; és mitán némelly hegyekben a‟ szöllő hegyeket illető szabályban foglalt csőszbér 
nem elegendő, tudtul adatik mindenkinek, hogy átaljában minden 1 hold vetemény és 
erdőre csősz bérül 24 pxr, minden zárott kunyhóra 6 xr, a‟ záratlané 3 pkr, minden 
kapa szöllőre 6-12 pxr fog vettetni, – melly kivetés az Elöljáróság által eszközöltetvén, 
Ugro Pál segéd Adó hivatalnok áltlal be is fog hajtatni […] a‟ felett kötelességül tete-
tik minden szöllő lakosoknak, hogy a‟ Csősz részére egy kíve venyégét kössön össze, 
‟s azt venyegéje tetejére tegye, hogy azt a‟ csősz onnan midőn szüksége lesz rá elvi-
hesse.”598  
 

A hatóság tilalmazta a szőlőben történő kóborlást:  
 
„Tapasztaltatván, miszerént a‟ szöllő hegyeken igen sokan csupán lopási szándékból 
fel ‟s alá barangolnak, ‟s onnan gyümölcsöt, ‟s krumplit, kukoriczát és egyebet oroz-
nak el”  
 

– ezért rendbontók megbüntetését helyezték kilátásba.599  

A szőlő üzemhely funkciójából következően még nyomtatásra is sor került az 

ott készített szérűn. Ez ellen is fellépett a hatóság:  
 

„a‟ Rendőrkapitányi hivatal által szigorúan meghagyatik, hogy senki a‟ szöllő hegye-
ken még az ottan termett gabonát se nyomtassa el, annyival inkább a‟ másutt termett 
nyomtatás végett oda vinni kemény büntetés terhe alatt ne merészellye…”600 
 

A 19. század közepéig a szőlők feletti felügyeletet a mezővárosi tanács gyako-

rolta. A század végén törvényhatóságilag szervezték meg a „hegyközségeket” a 

Három Városban is. A választott hegybíró, csőszök gondoskodtak továbbra is a 

szőlők biztonságáról, a szőlősgazdák pedig a kapuk, kerítés, kutak rendben tar-

tásáról.  

A szőlőtelepítés kemény munkával járt. Ha gyepbe történt a szőlőtelepítés, 

megforgatták a földjét, s rendszerint egy évig hagyták pihenni. Burgonyát, babot 

esetleg kölest vetettek belé. Ha egyenetlen volt a térszín, egyengetni kellett, tali-

gával, esetleg kocsival, szekérrel hordták le a dombot az alacsonyabb részekre. 

Nagykőrösön például „Nagy Ferentz Uram őkelme szőleje mellett való gyepben 

olyan butzka, mellyben őkigyelme terítés nélkül szöllőt nem ültethetett”, ezért 

 
598  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 126.  
599  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1860. Nagykőrös, 1850. július 21. 
600  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1850. Nagykőrös, 1850. augusztus 4. 
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kocsisának és egy kapásnak parancsolta 1772-ben, hogy – a kocsis vallomása sze-

rint – „az homok hegyet a völgyre taligáznám […] véghez is vittem paran-

csolattyát az Uramnak, és egész nap terítvén a vőlgyre a‟ homok hegyet”.601 Ta-

lajegyengetést, a homokdombok elterítését lóvontatású, szánkószerű földgyaluval 

végezték, a högyhúzóval is, amelynek használata a 19. század utolsó negyedében 

terjedt el.602 B. Tóth Ferenc Nagykőrösön, a csemői szőlőbirtokán sínen guruló 

vascsillével végezte a homokdűne elterítését a 19. század végén.603 

Tehát, a mezővárosi polgárok, a török hódoltság idején a betelepült idegenek 

is, akik lakosokká váltak, ingyen juthattak szőlőföldhöz. Néhány év múltán azon-

ban a szőlőföld után már adózniuk kellett, mégpedig termésbeszolgáltatással. 

Dézsmát fizettek a városnak a 19. századi redempcióig, az úrbéri viszonyok fel-

számolásáig. 

A 18. századtól állnak rendelkezésünkre adatok a szőlőműveléssel kapcsolat-

ban. A kiosztott homokföld, gyep művelése trágyázással kezdődött, majd fordí-

tással tették alkalmassá a szőlő ültetésére. Rendszerint ásóval, 60–80 centiméter 

mélységig megfordították a földet, hogy a talaj termékenyebb felső rétege kerül-

jön alulra.604 Ebbe a földbe ültették a gyökeres vagy sima szőlővesszőket. A sző-

lőtelepítésnek, szaporításnak több elnevezése ismeretes: „ültetés”, „ültetgetés”, 

„építés”, „csinálás”, „örökítés”, „vermelés”, „porbujtás”. Ez utóbbi eljárás a tő-

kének földárokba fektetését, „döntését” jelentette, s annak vesszőit ágaztatták 

szét a pótlás helyére, ahol újabb tőkék fejlődtek.605 Ezzel kapcsolatban néhány 

példát említünk.  

A szőlőültetést csinálásnak, építésnek, örökítésnek is mondották a 18. században. 

Nagykőrösön például Précsényi Gergely és felesége jól gondozták szőlőjüket – 

egy tanú vallomása szerint – 1765-ben, „a‟ sok rossz Galyaktul, fáktul és sus-

nyáktul meg tisztították, és örökítették is szépen bujtással a‟ mint csak lehetett”. 

Az új „építésű” szőlőben rendszerint sima vesszőt dugtak a földbe (a 19. század 

végén terjedt el a szőlőültető fúró, amely fából, később vasból is készült „T” alakú 

eszköz), a parasztokban, a kipusztult szőlő pótlására pedig bujtottak, döntöttek. Egy 

1775-ből való tanúvallomás részletesen szól Nagykőrösön a telepítési munkáról:  

 
601  PML NkV Törv.széke Peres ir. 1772. 
602  Nagy D. 1956; Börcsök 1969. 
603  Fénykép az Arany János Múzeum fotóadattárában. 
604  „Bartha Ferencz Kámáni szőllejében 1 hold főld szöllőnek megfordítandó, a vállalkozók jelent-

kezhetnek a tulajdonosnál” – adja hírül Cegléd város tanácsa. PML CgV Hirdetések Jkv. 
1868/70. 1868. nov. 8. 19. sz. 

605  Ez a tevékenység ragadvány-, illetve személynévvé is vált. A város 1715. évi dézsmajegyzékében 
szerepel a szőlő bujtásával foglalkozó „Bojtolo Péter”, aki vagyonosnak tekinthető, hiszen 7 
véka tavaszi búzát, 7 véka árpát, 5 véka kölest, 5 köböl bort és egy kaszás szénát szolgáltatott 
dézsmaadóként a városi tanácsnak. PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 185.; Novák 1994: 522; vö. 
Novák 1997. 
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„A‟ Tanú Szölleje közel lévén a‟ Deutrális Szöllőhöz, jól tudgya… Hogy pedig Tot 
András kezére került, ő mingyárt úttyára dűjtette, valahol lehetett bojtatta, a‟ hol pe-
dig a‟ veszsző nem érte, ott sima veszszővel rakatta és a‟ Vén Tőkéket sok helyen ol-
tatta is, a‟ ganéjt a‟ bojtások gödribe puttonnal hordatta ‟s más képpen is uttyára gané-
jozta […] oly szorgamatosan munkálkodott ‟s munkáltatta, hogy mind őszre mind 
Tavaszszal hol hatod hol tized magávalis egész Heteken által építették és bojtották 
[…] dolga végett menvén a‟ Tanú a‟ Deutrális szőllőbe, látta, hogy a‟ melly Pásztának 
végénn el ment, annyi bojtás karó volt lerakva a‟ veszszők mellé, hogy több volt ab-
ban az időben és abban a‟ pásztában a‟ bojtás mint az Anya tőke, azt kérdezte Tot 
Mihálytól: mire valo ez a‟ sok ganéj? amaz felelt: Nem úgy ganéjoztatom én öcsém Úr 
a‟ szöllőmet mint a‟ Kőrösiek, hanem Németesen. Puttonnal hordatom én a‟ ganéjt a‟ 
bojtásnak a‟ Gödribe…”606  
 

Tehát sima vesszőket ültettek a frissen felásott földbe, a fordításba vagy a parasztba, 

más esetben ledöntötték a tőkét egy árokba, és erős vesszőit a tőke helyére húzták, 

vagy ehhez hasonlóan bojtottak vagy bujtottak, a szükséges helyre húzták és fektet-

ték a vesszőket. Érdekességként említhető meg, hogy Kecskeméten a 20. század 

elején találtak egy olyan hatalmas nagyságú tőkét, amelynek gyökere a talajvíz 

szintjéig ért le, feje pedig combvastagságú volt. Gaál Dezső szerint 56 tőkefejet 

döntöttek le belőle. A hagyományos művelésű szőlőkben napjainkban is végzik a 

tőkepótlást döntéssel.607 

A 18. századtól rendelkezésünkre álló adatok azt is bizonyítják, hogy gondo-

san művelték a szőlőt: rendszeresen megkapálták, metszették, kötözték.608 A sző-

lőművelés fáradságos munkának számított. A nagyobb gazdaságokban kapásokat, 

napszámosokat, „conventios napszámost” is alkalmaztak. Ősszel, a fagyok előtt 

kapával befödték a szőlőt, majd kora tavasszal, a fagyok elmúltával láttak hozzá a 

nyitáshoz, amelyet vékony, hosszú fejű nyitókapával végeztek.  

Vahot Imre írja Kecskemétről a 19. század közepén, hogy „már eleinte elkez-

dettek azon munkálatok melyek szerint: a szöllőtőkék szüret után october végén 

s november elején, letakaríttattak, ezt nevezik takarásnak azon oknál fogva, 

minthogy valamint a homokföld, ugy abba ültetett szöllőtők is hevesebb termé-

szetüek lévén, ha födetlen hagyatnak, a kemény tél és száraz fagyok által végkép 

is megrongáltatnak és kivesznek, sőt nem csak magok a tőkék, hanem azon élet-

revaló vesszeik, a tőkével együtt szinte homok alá letakartattak”.609 A tavaszi ki-

kapálást nyitásnak nevezik. Nagykőrösön egy per kapcsán tudjuk 1767-ből, hogy 

Précsényi Gergely „minden munkáját megadta a szöllőnek, minden Esztendőben 

 
606  PML NkV Törv. sz. Peres ir. 307. sz. 4. cs. 1765. márc. 18.; 1775. jan. 16. 
607  „Tóth Antalnénak az öreghegyben Szűts István szomszédságában fekvő két hold újonnan el-

döntött szölleje, és szinte 2 hold Erdeje is szabad kézből eladó” – hirdette Cegléd város tanácsa 
1855. július 8-án. PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1855. júl. 8. 2. sz. 

608  PML NkV Prot. Miscell. 1768. jún 9. 181.; EA 7508. 
609  Vahot 1853: 113. 
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– 3. szori Kapállását neg adta, bé kötöztette, és bé fedte maga ősszel, és az nem 

volt ollyan Gazban…”610 A födést, nyitást a hosszúkás fejű, keskeny nyitókapával 

végezték, s a kapálást pedig „lapjázó kapával”, sarkos, széles kapával (régebbi típu-

sának kívül állott az oromja). A kötöttebb talajon használták a kerekkapát is. Kecs-

keméten és Nagykőrösön karaszolásnak, Cegléden pedig horolásnak nevezik a ka-

pálást (szögletes és trapéz alakú, valamint ovális vállú a karaszoló, illetve a horoló). 

Szabó Kálmán említi, hogy a „régi időben” Kecskeméten „kapálgatásnak” „varis-

gálásnak” (1701) nevezték.611 Az első kapálást nyitásnak, az augusztusi munkát érés 

alá kapálásnak is mondják. „Julius végén és augusztus elején a barázdákat ismét 

megkapálják, a gaztól megtisztogatják s ezt nevezik érés alá való kapálásnak és az 

ki e helyett csak karaszol, azaz a földet nem forgatja meg hanem csak a gazt le 

nyesegeti rossz szőlő művesnek tartatik” Kecskeméten – Vahot Imre megfigyelé-

se szerint.612 A dohánylevelű kapát Kecskemét-Helvécián honosították meg a 19. 

század végén a telepes munkások.613 

 

Vahot Imre a másik legfontosabb munkát, a metszést is részletesen ismerteti:  
 

„meghagyván bujtásra szánt venyikéket, a többit mind lemetszik – de úgy, hogy az if-
jú p.o. két, három éves tőkéken, a vesszőről töviről lemetszik, az idősebbeken egy 
csapot hagynak, azaz kiszemelvén a legszebb és legerőteljesebb vesszőt, azt derékon 
ketté csak 3 vagy 4 bütykő- vagy szemnyi hosszságra, a teljes idejű tőkéken pedig két, 
de ritkán három csapot is meghagyván; mert ha többet is hagynak, azt már  »borvillá-
nak« nevezik és azok a tőkét hamar elölik. Itt tehát szöllő-vesszők egész hosszában, 
mint a hegyi vidékeken soha sem hagynak, kivévén a lugasféle vagy csemege-
szőllőfajokat, amelyeknél s néha két vesszőt is föleresztenek és karók mellé kötözik, s 
ezen munkálatot nevezik metszésnek”.  
 

A kőrösi szőlőműveléssel kapcsolatban jegyzi meg Galgóczy, hogy csak egy-két 

szemre metszik, csapot pedig ritkán hagynak meg.614 

A metszést metszőkéssel, kacorral vagy kacorkéssel végezték, amelyet a törött ka-

szapengéből készített kaszakés váltott fel. Ceglédről például már a 19. század kö-

zepén ismert a kaszakés, kaszahögy használata. Metszéskor a csicskázókapával ka-

parták ki a tőke tövét, s vagdosták el a megerősödött harmatgyökeret. Általában a 

legerősebb tőkén csercsapot, egy-két sima és ugarcsapot is hagytak. Az újabb fajták 

esetében (mint pl. a Kossuth Lajos, Mathiász János muskátnál) bökkmetszést is alkal-

maztak Kecskeméten (a tőkén három vesszőt hagytak meg 2-3 csappal). „Négy-

 
610  PML NkV Törv.sz. Peres ir. 307. sz. 4. cs. 1767. márc. 9. 
611  Szabó K. 1934: 37. 
612  Vahot 1853: 115; EA 2421. 
613  Szabó K. 1934; EA 2421. 
614  Vahot 1853: 115; Galgóczy 1877: 247. 
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sarkosra” is hagyták a tőkét. Az egyéves termőt, monyas vesszőt két szömre vágták 

vissza, de a 2-3 éves monyas vesszőt szálvesszőnek is meghagyták. Más eljárás szerint 

a monyas csappal szemben hagytak kétszemes csercsapot, s emellett porszemcsapot is a 

tőkén. A 2-3 szemes metszést „rövid csapóra metszésnek” mondták, de parittyára 

metszésnek is hívták azt az eljárást amikor „három csapóra” vágták a vesszőt és 3-

4 szemet is meghagytak rajta. Cegléden a „sima fejművelés” volt általános.615 
 

 
Kunyhó patkás tűzhelyénél pihenő szőlőművesek Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 

 

Galgóczy Károly Nagykőrösről említi, hogy a szőlőművelés „egyenközű so-

rokban, sűrű tőkézettel, karó nélkül történik”. Tehát gyalogszőlők díszítették a Há-

rom Város határát. A karózás csak lassan terjedt el, elsősorban az „úri”, fejlettebb 

szőlészetben gyakorolták a karózást. Hogy a tőkék meg ne dűljenek, szükséges 

volt a kötözés.616 A ceglédi jobbágyok 1768-ban arról is beszéltek az úrbéri kér-

dőpontokra adott válaszukban, hogy „szőlőkötésre elegendő Sássunk vagyon”.  

A sás mellett használták széles körben a másik két helységben is a kukoricasustyát 

vagy -hajat, ritkábban a zsúppszalmát. A 20. század elején jelent meg a rafia 

kötözőanyag.617  
 

 
615  EA 7508. 
616  Galgóczy 1877: 247. 
617  Wellmann 1967: 313; Nagykőrösön a „NEU mezőgazdasági gépraktárában” 1925-ben „eredeti 

francia »Vermorel« permetezők, lókapák, rézgálic (kékkő), raffia, kötélárúk a legolcsóbb napi 
áron beszerezhetők” voltak. Novák 2002: 254. 
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„Midőn a szöllőfürtök már annyira növekedtek, hogy csomóikon lefelé fordulnak, a 
szöllőt bekötözik, azaz mindenik tőke vesszeit, a fürtökön fölül egy csomóban minden 
karózás nélkül összekötözik, mi által egyik vessző a másikat egyenes állásban tartja”  
 

– írja Vahot Kecskemétről.618 Ebben az időszakban még nem volt szokásos a ka-

csolás, tetejölés, ritkítás, mindezek a 20. század első felében váltak általános művelési 

gyakorlattá. 

Az „érés alá kapálás” után gyakran végiggereblyézték a sorokat és hártyát csi-

náltak, hogy észrevegyék a tolvajságokat (ezért rendszerint zsákot kötött a lábára 

a tolvaj). A seregesen támadó seregélyeket kézi és szélhajtású kereplőkkel riogatták 

a gazdák (a szélhajtásosat „betyárszomorítónak” is nevezték Kecskeméten), a 

szőlőcsősz pedig durrogott a puskájával, vagy megfújta a szőlődudáját is. A szüret 

többnyire október első heteiben „szokott beállani, tapasztalás szerint a budai szü-

retnek két héttel későbben” – írja Vahot.619 

Az időjárás függvényeként, szeptemberben, októberben került sor a szürete-

lésre, a szedésre. Ennek megkezdése csak a városi tanács engedélyével történhe-

tett meg. A hatóság gondosan ügyelt arra, nehogy a lakosság az idő előtti, enge-

dély nélküli szüreteléssel megkárosítsa a várost a dézsmabeszolgáltatás során.  

A városi tanács 1737. október 13-án határozott arról, hogy a  
 

„szüret kezdete a‟ fojó hónak 16ára határoztatván, ez a‟ gyakorlott szokás szerint köz 
híré tétetni, oly meg hagyás mellett, hogy sem a‟ szüret alkalmával, sem azután senki 
az ökrét, vagy lovát a‟ szöllőbe vagy a‟ vetemény földön büntetés alatt ne bocsássa”.  
 

1762. szeptember 21-én is arról határoztak, hogy „ha a‟ szüreteléshez hozzá fog 

a‟ publicatio előtt, akárki, a‟ szedőt ki kell hajtani a‟ szöllőből: akár Nemes, akárki 

légyen”. A tilalom megtörője büntetésben részesült. Az 1800. szeptember 22-i 

tanácsülésen  
 
„fel adatván Második Bíró Kálmándy Ferencz Úr által az, hogy Tergenyei András Vá-
rosi Lakos a‟ nélkül, hogy a‟ szüretnek publicaltatását várta, vagy pedig a‟ szüretelésre 
a‟ Magistratustol engedelmet kért volna, már a fehér szölleit meg szedte, és mint egy 
14. Akora valo bort szűrt is: tehát a‟ meg írtt Tergenyei András arra büntettetett, hogy 
tőle egy 4. akós Hordó elhozatván, a‟ Város számára contrabandáltasson, ‟s egyszer-
smind a‟ Kiss Torony alá [ti. a városháza tornya – N.L.F.] vezettetvén, felette kiáltas-
son ki abbéli Excessussa, ‟s büntetése a‟ Nép elött olly kifejezéssel, hogy a‟ ki a‟ szüre-
telés idejének köz hírré lejendő tétele előtt szüretelni bátorkodik az olyaténnak jöven-
dőben minden elszűrt bora contrabandáltatni fog…”620  
 

 
618  Vahot 1853: 115.  
619  Vahot 1853: 117. 
620  Novák 1994: 526. 
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A városi hatóságok tilalmazták a szüret utáni böngészést is, mert kártételek tör-

téntek a szőlőkben.621 

 

Borászat 

 

A Három Városban termett bor általában vörös fajtájú volt, illetve siller, rozé 

jellegű lehetett. A bor minőségére, fajtájára vonatkozóan figyelmet érdemel Bél 

Mátyás véleménye, aki az 1730-as években megfordult ezen a vidéken, így Nagy-

kőrösön is. A kőrösiek  
 

„földműveléssel foglalkoznak […] Szőlei is vannak délen kissé emelkedettebb, homo-
kos talajon, amely eléggé kedvező a vörös szőlőfajtának, mert könnyen is megerősö-
dik és jóízű, bő termést is ad. A különösen híres egri bor után nincs másik ivásra al-
kalmasabb és egészségesebb ennél. És mert bőven terem, olcsón kerül eladásra, s 
ezért a pesti, hevesi, szolnoki és kun, valamint jász vidékre széltében-hosszában szál-
lítják. Ha az év kedvez a szüretnek, el nem lehet mondani micsoda buzgalommal vá-
sárolják fel a szomszédban lakók. Ha ára van, akkor sem ér többet egy forintnál. Ezt 
az olcsóságot viszont a bő terméssel egyenlíti ki a művelőjének. Ez a szőlő ugyanis, 
nem csapja be a gazdáját, mint másutt, hacsak nem egészen rossz az időjárás. Hason-
ló a kecskeméti szőlőhöz, nemcsak a fajtájára, de a talaj minőségére is. A gyümölcse 
mégis különbözik attól, akár az ízét vesszük tekintetbe, akár az állóképességét. Jólle-
het tehát a szőlőnek kedvez a kőrösi talaj, a gabonára kevésbé alkalmas. Inkább legel-
tetésre szolgál, mint gazdálkodásra; egyes részei különösen terméketlen puszta ho-
mokdombokból állanak…”  
 

– írja Bél Mátyás.622 Ceglédről röviden nyilatkozik: „A földje kövér és megfelelő. 

A bora erősebb a kőrösinél, de nincs olyan egészséges; különben piros és jóízű 

ital…”623 

Néhány évtized múltán, a helyi lakosok, jobbágyok véleménye alapján egészen 

ellentétes megítélés alá került a szőlészet és borászat, nemcsak Nagykőrösön, de a 

szomszédos Kecskeméten és Cegléden is. A Mária Terézia 1767-es úrbérrendele-

tét követő felmérés alkalmával kilenc kérdőpont alapján mérték fel az egyes hely-

ségek haszonvételeit, kárvallásait is. Nagykőrösön a jobbágylakosság válaszadás-

ára 1768. március 31-én került sor. Elmondásuk szerint  

 
621  „Ezennel komolyan figyelmeztetnek a‟ lakosok, hogy mind a‟ két szöllő hegyben [Öreghegy és 

Újhegy vagy Ugyerok – N.L.F.] a‟ böngészés szorosan tiltatik, – és ha valaki ezentúl bár mellyik 
szöllő hegyen mint bengésző a‟ csőszök által rajta kapatik, és el fogatik, mint hogy többnyire az 
illyen bengészés ürügye alatt, a‟ szöllő karókat is felszedik, a‟ fiatal fákat kivagdossák és a kuny-
hókat ugy az azokban létező tárgyakat kiszemelik, valóságos lopás színe lappang, azért a‟ 
bengészők mint leselkedő tolvajok tekintetnek” – hirdette Cegléd városi tanácsa. PML CgV 
Hirdetések Jkv. 1854/58. 1854. okt. 16. 4. sz. 

622  Bél 1977: 78. 
623  Bél 1977: 79. 
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„hatarunkban Szőleink vannak, és azok[na]k az földnek térségéhez és homokos vol-
tahoz képest való gyönge vörös Borokat szűrünk azon Szőleinkben Gyümölts fainkis 
vannak […] Kárunkra […] Az melly Boraink teremnek, gyöngeségek miát csak Esz-
tendeig sem lehet tartani,mivel az meleg nyári napok miát meg szoktak romlani, és 
azért lakossaink Kintelenek ocson el adni az Borokat, félvén az kártul az ollyatén na-
pok elött…”624 

 

Kecskeméten 1768. április18-án került sor az úrbéri felmérésre.  
 

„Hatarunkbeli térségin bőven gyümölts fáink, és Feles szőlőink vannak, azokbul pe-
dig homokos földihez képest, némelly esztendőkben ugyan bőven, de mindenkor 
gyönge, és más esztendőre nem tarható Borokat szűrünk”  
 

– jelentették a jobbágyok.625 A város főnótáriusának véleménye a kedvező éghaj-

lati viszonyokkal megáldott esztendőben, 1797-ben termett borról, merőben cá-

folja a jobbágyok által tett hivatalos nyilatkozatot.626 A ceglédiek 1768. március 6-

án fogalmazták meg véleményüket:  
 
„Nevezetes hasznunkra szöllő hegyünk, és szőleink bőven vannak, mellyek[ne]k Ter-
mesébül lattzatos jövedelmünk Esztendőnként vagyon Szőleinkben lévő feles gyü-
mölts faink termésibül alkalmas hasznot látunk, […] Szőlőkötésre elegendő Sássunk 
vagyon…”  
 

– mondották.627 

Hányoki Losonczy István, a jeles nagykőrösi tanítómester országismertető, 

verses tankönyvében ismét a Nagykőrös és környéke híres vörösborát hirdeti 

1773-ban: „Itt van Czegléd, Kőrös, Kecskeméttel, Gazdag Három Város veres-

bor szürettel.”628 

Vályi András országismertető munkájában röviden szól a borászatról. Ceglé-

den a szőlő termékeny, azonban „gyenge bort teremnek” – írja. Kecskeméten 

csupán a szőlőskertek bő termését említi meg. Nagykőrösről csupán annyit 

 
624  Novák 2006: 355. 
625  Novák 2006: 295. 
626  „…Ezen 1797-ik Esztendőben a Szöllők átallyában annyira meg értek, hogy a szüret rendes 

idejétnem várhatván, már szeptember elején szüretelni kellett és a borok átallyában olyan jók 
voltak, hogy édességekre és erejere nézve a Ménesi leghédesebb borokhoz voltak hasonlók. 
Ehhez képest a borkereskedők részszerint Pesten butellák szerint adogatták ezen borokat, 
részszerint kereskeés vélek Bécsbe, a Szepességbe, sőt Lengyelországig történt. St minekutánna 
Ausztriai Királyi Fő Herczeg és Magyar Orszáhg Palatinusa Joseff az Insurrectionális Nemes 
Katonaság hűségét az alsó Vármegyékbe megköszönte, személyesen ezen Városba ebédelvén«, 
annyira megszerette a kecskeméti bort, hogy Budán az asztali bora után a tokaji borral együtt 
annak elsőséget adott…” Szabó K. 1934: 46–47. 

627  Novák 2006: 151–152. 
628  Hányoki Losonczy 1773. 
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mond, hogy „szöllő hegye nagy”.629 Vályi professzor előzetesen levélben kereste 

meg a helyi hatóságokat. A nagykőrösi tanács bővebb tájékoztatást adott, mint 

amennyit Vályi Kőrösről való leírásából megtudhatunk az 1799. február 11-én 

neki írt válaszlevelében: „a város körül van véve szöllőkkel, a‟ leg nagyobb ho-

mokba van plántálva és veres Kerti bort terem”.630  

Tehát Nagykőrösön, s minden bizonnyal a másik két mezővárosban is több-

ségében a „veres” bort termelték, azonban a fehér vagy fehérrel vegyes, piros 

(rozé), úgyszintén csemegebor (vermut) is készült. A 18. század végén, 1800-ból 

már arról szerezhetünk tudomást, hogy Nagykőrösön szüret alkalmával külön 

szedték a fehér szőlőt, s annak mustját le is szűrték. Természetesen, mivel fehér 

szőlőfajták voltak a szőlőskertekben, fehérbor is készült belőle.631 

Az úrbéri felmérés, mivel adóösszeírással együtt párosult, minden bizonnyal 

óvatosságra késztette a jobbágy lakosságot, nehogy a jó bortermés bevallása miatt 

hátrányt szenvedjen a közösség. Bél Mátyás helyzetelemzéséhez képest azonban, 

a 18. század végére, a 19. század elejére jelentős változás nem következhetett be. 

Az 1797-es esztendő különösen kedvezett a szőlőnek, s erről Kecskemét város 

jegyzőkönyve is megemlékezik:  
 
„Ezen 1797-ik Esztendőben szöllők átallyában annyira megértek, hogy a szüret ren-
des idejét nem várhatván, már szeptember elején szüretelni kellett és a borok 
átallyában olyan jók voltak, hogy édességek és erejekre nézve a Ménesi legédesebb 
borhoz voltak hasonlók. Ehhez képest a borkereskedők részszerint Pesten butellák 
szerint adogatták ezen borokat, részszerint kereskedés vélek Bécsbe, a Szepességben, 
sőt Lengyelországig történt. Sőt minekutána Ausztriai Királyi Fő Hertzeg és Magyar 
Ország Palatinusa Jósef az Insurrectionális Nemes Katonaság hűségét az alsó Várme-
gyékbe megköszönte, személyesen ezen Városban ebédelvén, annyira ízlett neki a 
kecskeméti bor, hogy később Budán a tokaji borral együtt fogyasztotta, a kecskeméti 
bornak adva elsőbbséget…”632 

 

A 18. században Nagykőrösön arról is tudomást szerezhetünk, hogy a városi 

tanács a viszonylag jó minőségű kőrösi bor mellett rendszerint máshonnan is, 

helyben állomásozó katonatisztek, vármegyei méltóságok, itt megforduló földes-

urak számára, így Budáról, Pesről is vásárolt bort. Például a számadó bíró feljegy-

zése szerint 1737 február 11-én:  

 
„Urak számára hozattunk Pestrül 8. Ako Bort adtam erette f. 23”, február 12-én „Bal-
la Urtul két hordo Bort vévén az edgyiket T. V. Ispán Ur számára mely volt 6¼ –  
A Másikat Conscriptor Uraimék‟k mely volt 8¾ esett erette f. 32,,76.”  

 
629  Vályi 1796. I.: 384, 1799. II.: 326, 438.  
630  PML NkV Tan. Vegyes közigazg. Ir. 1798–1804. Litt. Nro. 1221; vö. Novák 1994: 530. 
631  Novák 1994: 526. 
632  Szabó K. 1931: 46–47. 
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1738. október 10-én:  
 

„Vettem az Asztalra [a város saját fogyasztására – N.L.F.] hét Ako Budai Bort a‟ f. 
28”. 
 

1744. szeptember 11-én: 
 
„N[emes]. Nyári Mihály Urk 6 ¼ Ako Boráért, mellyet Posonyban vittek a‟ 
Groffnak [a város Keglevich földesura számára –N.L.F.], adt. f. 11”.  

 

1748. október 8-án: 
 

„T. N. Darmstatt Regimentyének Stobja és 5 Com Pagnia‟k die 7 és 8 8bris nálunk lé-
vén Tzeglédrűl hozattam a‟ Transennalis Tisztek számára 71 Ittze bort a‟ xfer [kraj-
cár] 4 f. 4,,73½”, 

 

majd október 28-án: 
 

„Tekint. Kolhowrad Regimentyeinek Stobja, és 6 Compagniaja rajtunk által menvén 
a‟ Tisztek számára hozattam 73. Ittze Bort Lajosi csárdárúl, mely 5 krajczáros volt, fi-
zettem f. 6,,08½”.633 

 

A homoki bor természetesen a hegyvidéki mögött maradhatott minőség te-

kintetében, ami azonban nem jelentett akadályt értékesítésében. Galgóczy Károly 

is 1896-ban a nagykőrösiek nagyarányú borkereskedelmét említette a korábbi év-

században; Pestet, a közeli Tápióság, valamint a Tiszántúl helységeit (Mezőtúr, 

Kunszentmárton, Öcsöd, Tiszafüred stb.) is ellátták borral és gyümölccsel.634 Pél-

dául 1802-ben a Nemes Gál Gergely javain osztozkodó örökösök nem találták a 

hordókat a kamrában Nagykőrösön, mert egy tiszabői zsidó kereskedőnél marad-

tak. Hat hordóban 41 akó (kb. 20 hektoliter) bort szállított el a városból. Gal-

góczy említi, hogy Nagykőrösről Galíciába, a Szepességbe is szállítottak bort, 

mint Kecskemétről is.635 

Már a 18. században megtalálható volt a szőlő később is ismeretes, több fajtá-

ja a Három Városban. Ismerték a törökmazsola, basaszőlő, keselykecskecsöcsű, piros 

dinka, tótfekete, cigányszőlő, fekete és fehér bajor sszőlőt, a fekete Jakab, fekete tök-, fekete 

makk-, fekete kecskecsöcsű szőlőt, fekete muskotályt, veres, fekete dinkát, fehér nyárfaszőlőt, 

hamuszín, fehér lencseszőlőt, veres karmazsin, petrezselyemszőlőt, fehér rumor, balatoni fehér, 

fehér törökszőlőt, juhfark, sárfehér és fehér tökszőlő fajtákat, amelyek Bende László ku-

 
633  PML NkV SZK 1736/37, 1738/39, 1744/45. 
634  Galgóczy 1896: 531–532. 
635  PML NkV Törv. széke, Peres ir. 1802. Litt Nro 231.; Galgóczy 1896: 532. 
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tatásai alapján váltak ismeretessé.636 Galgóczy Károly a 19. század közepén a kö-

vetkező fajtákat ismerte meg Nagykőrösön: fekete, fehér, nyíló kadar, rác- és tótfekete, 

veres, fehér, zöld dinka, fekete tökszőlő, fekete és fehér bajor, szegedi fehér, juhfark, sárfehér, 

fekete mézes, aranka, fehér hosszú nyelű, kecskecsöcsű, makkszőlő régi és a rizling, burgun-

di, bakar, som „nemesebb újabb fajokat”.637 

 

 
Szőlőbeli kunyhó. Cegléd, Öregszőlő  

(Novák László Ferenc felvétele, 1987) 

 

Általános szokás volt az előszürettartás. Kecskeméten a 19. században elsőként 

szedték le a szőlősgazdák a fehér és fekete bajor szőlőt. Ki-ki garabóban, kosárban vitte 

a fennálló hordóba (ezt nevezték félfenekű vagy kancahordónak is a másik két város-

ban), abban összetörték és hagyták kiforrni. Belőle szűrték a muslicás bort, amit 

gyakran közösen iszogattak meg a gazdák. A koránérő, rothadásnak induló szőlőt 

is szükséges volt korábban leszedni, amiből a sadai vagy parasztbor készült Kecs-

keméten. Ezt a gyengébb minőségű italt fogyasztották szüretkor. Az igazi, nagy 

szüret alkalmával szedték le az összes szőlőt.638 Galgóczy említi, hogy a 18. szá-

zadban széles körben kizárólag vörösbort készítettek, mint arról Bél Mátyás és 

Hányoki Losonczi István is tudósít. Külön szedték a vörös fajtákat, de a fehéret is 

 
636  Bende 1929; EA 17608, EA 6365; vö. Balanyi 1994. 
637  Galgóczy 1877. III.: 247. 
638  EA 7508. 
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hozzákeverték (a vörösbor hasonló lehetett a mai rozé borhoz), „sillert szűrnek”, 

állapítja meg Galgóczy. A 19. század közepén már fehérborok is készültek, „sokan 

a fehér szőlőt egészen külön szedik, arany színű bort készítvén abból” – írja.639 

 

 
Az ollóágas-szelemengerendás tetőszerkezetű kunyhó a 19. század első felében épült. Cegléd, Öregszőlő  

(Novák László Ferenc felv., 1987) 
 

A szüret nehéz munkának számított, s ez feltűnt Arany Jánosnak is, aki a 

nagykőrösi tanársága idején, közeli barátjának, a neves gömöri borvidéken, 

Hanván élő költő és református lelkipásztor Tompa Mihálynak a következőket ír-

ta 1853. december 4-én:  
 

„Tegnap vevém leveledet […] rögtön válaszolok is reájok. Érinted a szüreti örömöket 
[…] lásd nekünk itt az sincs, mert itt tulajdonkép szüret sincsen, csak a szőlőfejek gé-
pies leszedése, s kádba verése, had ázzék. A vidám puttonos, a kádak dobogása a 
nyomó sarkai alatt, az élénkség, vándorló zenebandák stb. mind ezek, legalább eddigi 
tapasztalásom szerint, ismeretlen dolgok itten.”640  

 

A szüretelés alkalmával a szedés vödrökbe történt. A kunyhó melletti gyepen 

lévő szekerekre pakolt „csöbörben” törték a szőlőfejeket. A német eredetű háti 

puttony használata ismeretlen Nagykőrösön, illetve – mint utaltunk rá, a szőlő-

bujtás alkalmával trágyát hordtak benne –, egy esetben fordul elő említése. A 

 
639  Galgóczy 1877. III.: 247. 
640  Novák 1982: 119–120. 
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„cseberbe, törőkádba” hordott szőlőt csomiszlóval zúzták össze. A „taposókád” is 

használatban volt. 
 

 
A nyeregtetős ollóágas-szelemenek előteres kunyhó 1819-ben épült. Cegléd, Öregszőlő  

(Novák László Ferenc felv. 1987) 

 

 

 
Szőlőtanya farazatos tetőzetű bejárata Nagykőrösön 20. század első felében (Novák 1989) 
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A szüretelés folyamatával kapcsolatban 1767-ből szerezhetünk ismereteket 

egy per kapcsán:  
 

„Azt látta a‟ Tanú minden szüretkor, hogy Szijj Pál Uramék minden cselédestül ki 
mentenek magok szekerén, mivel Précsényi Gergelynek sem szekere sem ökre nem 
vólt, és üres hordókat ki vivén a‟ szekeren úgy hozták haza a‟ mustot Törkölyöstül, a‟ 
mint a‟ szöllőt le törték a‟ cseberben, ‟s hallotta a‟ Tanú, hogy Szijj Pál Úr házához 
vitték [...] Hallotta öreg Précsényi Gergelynek akkori Idősbnek keserves panaszát, 
hogy Szijj Pálné Aszszonyom fél-Akós Désával mérte el a‟ Kádjárul a‟ Mustot.”641 
 

 
Szőlőtanya farazatos véggel, oldalsó bejárattal Nagykőrösön,  

a 20. század első felében (Novák 1989) 
 

A csöbörbe, taposókádba tört szőlő levét szűrőkasokkal szűrték meg, s azt a 

„must merő zsajtárral”, „borcsatorna”, „fa abrontsos tődöklő” segítségéve töltöt-

ték a hordóba. A színmust leszűrése után a maradék törkölyt kipréselték. Ennek 

Nagykőrösön ismert eszköze a „sutu”, amelynek használata általános lehetett már 

a 17. században, de rá vonatkozó legkorábbi adat 1692-ből ismeretes.642 A sutu 

egy fából készült, vállfás, kasos eszköz. A kasba rakott zúzott szőlőből faorsó 

 
641  PML NkV Törvényszéke peres ir. 240. 50. sz. 
642  Egy hagyatéki ügyet tárgyalt a városi tanács 1692. június 25-én, s az a határozat születetett: „Mi-

vel Józan Be‟ne‟de‟k Testamentoma azt tartya: hogy mindene‟mint maga ke‟re‟ste‟ sajat javai 
szállyon az Fe‟le‟se‟ge‟re‟; az meg halván valamije marad szállyon az fele‟ az ő maga Attyafiajira, 
fe‟le‟ az Fe‟le‟se‟ge Attya fijara azt‟ he‟lybe‟n hadgyuk fől nem bontyuk. Józan János penig mivel 
még sokat prae‟tendalna; de semmi keppen nem comprobalha‟ttya, az minemő fejer ruhát Bagi 
Kata e‟l vit, Jozan János ped‟dig egy sutyut, és palinka főző fazekat pro‟ aqualitate, kinél kinel 
maradgyon nála, az szőlőt is az mint e‟l osztattak magok között abban hadgyuk…” PML NkV 
Tan. Jkv. 1636–1718.  



533 

nyomásával sajtolták ki a mustot.643 A szűrt mustból és az első sutulású mustból 

készült a színbor. Préseléskor, a második sutulásból származott a gyengébb mi-

nőségű „csiger” bor. A város ilyen bort is vásárolt, mint ismeretes 1709-ből, ami-

kor „egy hordocska czigert 5 marias” értékben vett a számadóbíró.644 

 

 
Szőlő szedése kosárba Nagykőrösön. Pöcök-dűlő (Novák László Ferenc felv., 1979) 

 

 
Szüret Kecskeméten egy vagyonos gazdánál a 19. század közepén (Vahot 1856) 

 
643  Novák 1994: 530. 
644  PML NkV SZK 1709/10. 
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Szőlő hordása puttonnyal tábláskocsin lévő kádba. Cegléd Öregszőlő  

(Novák László Ferenc felvétele, 1992) 

 

A szüretre a városi tanács is felkészült, mivel ellenőriznie kellett a dézsma be-

szolgáltatását. A számadó bíró feljegyzése szerint 1689. szeptember 26-án „szüre-

ti alkalmatossággal Pinterekk, Szekeresekk magunkk, s‟ Legényeinkk etelekre 

valokra” jelentős összeget, 57 forintot költöttek.645  

 

 
Szüreti vigasság Paprika István ugyeroki szőlőjében Cegléden (1930 körül) 

 
645  PML NkV Számadáskönyvek (SZK) 1689/90. 274.  



535 

A recens adatok alapján is ismeretessé válik a 20. századból, hogy a család, 

rokonság alkalomadtán segítség felfogadásával láttak a szürethez. Kosarakba 

(Nagykőrösön ismert a győri és tótgarabó), szőlővékába, vödrökbe szedték a szőlőt 

és vitték a gunyhóhoz kádba rakni. A szüretelés fontos kelléke, a puttony a 19. szá-

zad folyamán honosodott meg Cegléden, míg a másik két városban nem használ-

ták. Tudjuk Nagykőrösről, hogy a 18. század végén a puttonyozást német szokás-

nak tartották, s csak egyedi eset az előfordulása. Minden bizonnyal a Cegléd nyu-

gati határterületéből a 18. század végén kialakított Bercel falu sváb, német eredetű 

lakossága játszhatott közre a háti teherhordó eszköz elterjesztésében Cegléden és 

a környező szomszédos helységekben (Alberti, Irsa, Pilis stb.).  

A Három Város szőlőskertjeiben, szőlőhegyein pincéket nem építettek a ma-

gasabb talajvízszint miatt, a szőlőt a városban lévő háznál dolgozták fel és tárol-

ták. A szőlőbeli kunyhónál fenálló hordóban és cseberben gyűjtötték össze a szőlő-

fürtöket, majd a csöbrös legények szekéren hazaszállították. Egy 1767. évi tanúval-

lomás Nagykőrösön például említést tesz a szüretről is:  
 

„Azt látta a‟ Tanú minden szüretkor, hogy Szijj Pál Uramék minden cselédestül ki 
mentenek magok szekerén, mivel Précsényi Gergelynek sem szekere sem ökre nem 
volt, és üres hordókat ki vivén a‟ szekereken úgy hozták haza a‟ mustot Törkölyöstül, 
a‟ mint a‟ szöllőt le törték a‟ cseberben, ‟s hallotta a‟ Tanú, hogy Szijj Pál úr házához 
vitték…”646  
 

A szőlőfeldolgozás tehát a háznál lévő kamrában, pincénél történt. A fennálló hor-

dóból, cseberből kádba tették a szőlőt. A vörösbornak való szőlőt csomiszlózták, 

vastagabb fejes és nyeles faeszközzel összetörték, és állni hagyták, csak miután a 

törkölyön, csután megforrt a bor, azután szűrték le. Galgóczy írja Nagykőrösről, 

hogy „régente csaknem kizárólag veres bort szürtek itt, a fehér szőlőt is veres 

bornak szedvén össze, és cseberben megcsomiszolás után törkölyön forrat-

ván”.647 A fehérbornak való szőlő mustját a csomiszlózás, taposás után szűrték. Az 

összezúzott szőlőbe vesszőkast nyomtak, és belőle merítették ki a mustot. Álta-

lánosan használták a taposózsákot, de használták Kecskeméten a szőlőtaposó padot 

is, amely lyukacsos volt, s a kádba tették. A kádban taposott szőlő mustját a ku-

pával, rajnai kupával, mericskével szedték fel, mit fertályosban vittek a pincébe, s töl-

tötték léhótölcsér segítségével a hordóba. A kádba tört szőlőből mustszűrő kassal 

szűrt mustból készült bor kapta a kasosbor nevet Kecskeméten.648 Ez volt a leg-

jobb minőségű bor, a színbor. 

 
646  PML NkV Törv.sz. Peres ir. 307. sz. 4. cs. 1769. márc. 9. 
647  Galgóczy 1877. III.: 247. 
648  EA 7508. 
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Galgóczy Károly Nagykőrösön vegyes szüretelésű szőlőből készült sillerbor 

készítésével magyarázza a zsákban történő taposás elterjedését.649 A szűrés után a 

megmaradt törkölyből sutuval préselték ki a mustot. 

Feltételezhetően a borsutu használata egyidős a szőlővel a Három Városban. 

Legkorábbi előfordulása Nagykőrösről ismeretes. Egy örökösödési osztozkodás 

során 1692-ben Józan János birtokába került „edgy sutyu és pálinka főző faze-

kak”.650 Rendszerint másodszorra is sutulták a törkölyt, de ebből már gyengébb 

minőségű bor forrt ki, amelyet csigörnek, kapásbornak is neveztek. 

Vahot Imre írja le a fehérbor készítését Kecskeméten a 19. század közepén: a  
 

„fehér bornak szánt mustot lenyálkázzák, azaz nagyobb nyílt edénybe p.o. kádba vagy 
hordóba öntögetik elébb, és ott 24 vagy 36 óráig leülepedni hagyván, csak a kitisztult 
mustot öntik hordóba, mely által az új bor minden kesernyősségtől és fanyarságától 
megszabadul”.  
 

A „zárt forrású” borkészítésről ő is leírást ad: „mely szerint bádog csövek egyik 

vége által a hordó a külső lég befolyásától el záratik, másik végén pedig a forrás-

ból eredett fojtó gáz egy, a hordóra tett vizedénybe vezettetik, – már sokan gya-

korolják, mi által a borban sokkal több szesz marad meg”.651 

Keleti Károly statisztikája alapján ismerjük a Három Város bortermelésének 

helyzetét 1873-ban, amely a filoxérapusztítás előtti állapotot reprezentálja:652  

 

 SZŐLŐTERÜLET FEHÉR VÖRÖS SILLER 

kat. hold □ öl hl hl hl 

Kecskemét         3969 1170 209 000 4982 29 000 

Nagykőrös 2520 1841 533 1097 3196 

Cegléd 2130 1381 3000 7000 25 000 

 

Nagykőrösön visszaesett a bortermelés, és a gyümölcstermesztés szerepe nö-

vekedett meg. A vezető szerepet a sillerborok vették át, csupán Cegléd jeleske-

dett továbbra is a vörösbor termelésében. 

A 19. század második felében új szőlőfajták terjedtek el a Három Város ho-

mokján. Galgóczy Károly írja 1877-ben, hogy az újabb, hagyományos telepítésű 

szőlőkben, a bánomokban (Bántőse Bánom, Páfái Bánom) háromféle kadarka, rácfe-

kete, aranka, veres dinka, fekete mézes, sárfehér fajták mellett már újakat is, mint a ne-

mesebb olaszrizlinget, bakatort, burgundit is telepítettek.653 Századunk első felében 

 
649  Galgóczy 1877: 247–248. 
650  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1636–1715. 1692. jún. 25. 78–79.  
651  Vahot 1853: 116. 
652  Keleti 1875: 242, 246. 
653  Galgóczy 1877: 247. 
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az említetteken kívül a góhér, tótfekete, mézes, szlankamenka, erdei, pozsonyi és izsáki fe-

hér, zöldszilváni, muskotály fajták is megtalálhatók. Az amerikai direkt termő fajták a 

filoxéra következményeként jelentek meg a homokon: izabella, otelló, ananász, 

delevár, olasz kadar honosodtak meg a Három Városban is. 

A filoxéravész következtében fellendült homoki szőlőtermesztés fellegvára 

lett Kecskemét. Számos kiemelkedő szakembert a történelmi – hegyvidéki – bor-

vidékekről űzött ide a balsors. Például Mathiász János a Tokaj-Hegyaljáról volt 

kénytelen Kecskemétre jönni, és Wéberéket is a Balaton-felvidékről vonzotta ide 

a vállalkozás sikere. Bebizonyították, hogy a filoxéramentes, immúnis homokon 

is lehet minőségi szőlőgazdálkodást, borászatot folytatni. Nemcsak a homokot 

tették gazdagon termő gyümölcsöskertté, de szőlőnemesítéssel, új szőlőfajták kí-

sérletezésével is foglalkoztak. 

Kitűnő szőlőnemesítők működtek Kecskeméten, akik közül Mathiász János 

emelkedik ki. A Katonatelepre 1889-ben jött, s 30 kat. hold homokos mintaszőlé-

szetet fejlesztett ki. Az általa nemesített fajták közül legismertebbé vált az Erzsébet 

királyné emléke, Muscat Mathias Jánosné fajták. A szőlőtelepén 50-fajta fehér cseme-

geszőlőt (többek között az Ezeréves Magyarország, Csabagyöngye, Kossuth Lajos), 22-

féle vörös csemegeszőlőt (pl. saszla), 41-féle fekete és kék szőlőt, 13-féle fehér 

borszőlőt (kövidinka, piros szlankamenka, piros veltelini, zierfandler, hárslevelű és má-

sok), 7 vörös borszőlő fajtát (a nemes kadarka, oportó  a legismertebb) termesztett. 

Összesen 211-fajta muskotály (Vörösmarty Mihály, Arany János, Mathiász János dia-

dala, kecskeméti leányka, Szent István király, Jókai Mór, Klapka tábornok, Irsai Olivér654 

stb.), valamint nemes bőtermő fekete és kék szőlőfajták (Bem tábornok, Petőfi Sán-

dor, Mátyás király, Kemál pasa, Szent László király stb.) az ő nemesítésének gyümöl-

csei. Halála után még felesége nevezte el több keresztezett szőlőfajtáját (Zsolnay 

Vilmos, Mathiász Tivadar, Hollandia jósága s mások). Az ugyancsak a Katonatelepen 

gazdálkodó Kocsis Pál nevéhez is fűződik szőlőnemesítés, és dicséretes vállalko-

zást vitt véghez Csókás József, a nagykőrösi B. Tóth Ferenc és a ceglédi 

Unghváry László, akiket Geszthelyi Nagy László a „homok hősei”-nek neve-

zett.655 

Az új szőlőtelepítésekkel új művelési technikák is meghonosodtak, a nemes 

szőlőfajták gondosabb művelést igényeltek a hagyományos, régi fajtáknál. A sző-

lő alá rendszerint „megfordították” (a földet ásóval fordították, rigolírozták) vagy 

 
654  Mikebuda, amely puszta Irsa községhez tartozott 1950-ig, egyik földbirtokosa volt Muzsik Oli-

vér (irsai születésű lévén, az 1950-es években még láthattam őt, amikor vasárnaponként kissé 
kopott, fekete ünneplőruhába öltözötten, hintón behajtatott az irsai római katolikus templom-
hoz szentmise látogatás végett. Irsán is temették el, a római katolikus temetőben nyugszik, a 
Muzsik-mauzóleumban). Kapcsolatban lehetett Mathiász Jánossal, aki az Irsai Olivér néven 
nemesített szőlőfajtáját Muzsik Olivérről nevezte el [N.L.F.]. 

655  Geszthelyi Nagy 1938. 
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különleges ekével szántották fel a homokföldet.656 Általánossá vált a gyökeres 

vessző ültetése. „Megszedték” a szőlővesszőt, a szaporításra szánt anyagot elver-

melték télire gyökereztetés végett, és tavasszal kiültették. A sima vesszőt agyagba 

mártották, s az ültetőfúró segítségével készített lyukba ültették a rigolírozott talajba, 

majd felkupacolták homokkal, csirkézték. A bökkmetszés is az új fajták esetében ter-

jedt el. Rendszeresen oltották a szőlőt (ékoltás, angol nyelves páros). A permete-

zés is a századforduló idején vált szükségessé. „Bordói lével”, kékkőoldatos, me-

szes permettel szórták be a szőlőt. Már permetezőgépet is használtak ekkor 

(francia gyártmányú gépek jelentek meg először). A Három Városban mesterek is 

foglalkoztak rézlemezből való készítésükkel (Cegléden például Lugosi Ferenc, 

Nagykőrösön Kis Kálmán). 

A karózás mindenütt gyakorlatban volt a 20. században, sőt a nagyobb szőlő-

telepítvényeken magasművelés, a szőlőkordon is alkalmazást nyert. 

A Három Városban a szőlőhegyeken, szőlőskertekben kunyhók épültek, de 

ott pincét nem készítettek. Ezért például a kecskemétiektől vásárolt borokat a 

budai kereskedők kőpincékben tárolták, s onnan értékesítették.657  

A „gunyhó” a szerszámok tárolására szolgált, valamint enyhhelyül, de aprójó-

szágot (liba, kacsa, tyúk, pulyka) és méheket is tartottak ott.658  

A szüret alkalmával a kunyhó körüli tisztáson álló szekérre, a rajta lévő kádba 

hordták a leszedett szőlőt. A szőlő feldolgozása bent a városban, a lakóházak ud-

varán történt, s általában kamrában tárolták a mustot, illetve a bort, a pince rit-

kább építménynek számított. Nagykőrösön 1710-ben pince építéséről esik szó:  
 

„Ifju Pap János Pincze‟t akarvá‟ eppittetni Biro Péterne haza előtt levő Pasit főldőn, 
minekutanna a b[ecsü]l[e]t[e]s Neme‟s Tanacsot iránta requiralta volna, es magát tőlle‟ 
valo adozásra ajánlotta volna, kivánságának e‟le‟ge‟t kivanun‟ t‟enni, a me‟g irt pasit 
főldet a blts Tanacs‟tul impetralta, e‟s igiriti szerint tőlle az adót N. Thót Pál Úr‟ eő 
Ke‟glme‟ Fő birosagaba‟ me‟g is fizette…” 
 

– jegyezték fel a város jegyzőkönyvében. Tekintettel arra, hogy a házak nem vol-

tak kerítettek, a házak környékén, a szabad közterületen, gyepen (pázsiton) is ás-

tak, készítettek pincét.659  

 
656  Ilyen „fagöröndős”, aszimmetrikus vagy kormánylemezű ágyeke található az Arany János Múzeum 

gyűjteményében, amellyel kb. 80 cm mélységig lehetett megforgatni, megfordítani a földet. 
657  1859-ben a Budapesti Hírlap arról tudósított, hogy Kecskeméten „a szőlőművelés és borter-

mesztés körül a lakosság több értelmes polgárok példája után szép tapasztalást szerzett, de al-
kalmas pincék hiánya miatt a kecskeméti bor 3-4 éven túl nem tartható”. Szabó K. 1934: 47. 

658  „Bíró Istvánnak szőllejéből ellopták két kaptár méhet, ha valaki tudna felelők bizonyságot 
mondani neve titokban marad s jutalmat kap” – hirdette Cegléd városa. PML CgV Hirdetések 
Jkv. 1864/68. 1866. aug. 5. 12. sz. 

659  PML NkV Tan. Jkv. 1639–1717. 141. Nagykőrös jellegzetes két beltelkű, kertes település. Az 
árokkal és sövénnyel, garágyával körbe vett belső településrészen kanyargós utcák között, halma-
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A pincére vonatkozóan nagyon érdekes adat bukkan fel a városi tanács hatá-

rozatai között. Az 1713. október 8-án tartott tanácsülésen a következőket regiszt-

rálták:  
 

„Minthogy Német István haza fia le‟ve‟na Városbol lakozásra ve‟gke‟ppe‟n más 
he‟lyse‟gbe‟n e‟l me‟nt, és viszontagsagokkal az haza valo jőve‟telre‟ hittel kőte‟le‟zte‟ 
magát, melly szande‟kát hit sze‟ge‟se‟ve‟l me‟g változtatván, mondotta viszont hogy 
soha is Kőrős Várassában lakozásra nem jőn, azért az bets Váras Földes Úri jusssát 
me’g tartván /:minthogy szőkőtt Jobbagynak semmije it nincsen:/ itt Kőrős 
Várassában le‟vő házát és hozzája tartozo Pinczejevel e‟dgyűtt adta Gál Jánosnak.”660  
 

Tehát a valamikor idevándorolt mesterember nem kívánt a városban lakni, ezért 

a szerzett házát és hozzátartozó pincéjét eladta. A pince, mint a lakóház tartozé-

ka, különösen nagy értéket képviselt. 

A bor kamrában történő tárolására is van adat. Például az 1687-es adóössze-

írásban kiemelték, hogy Józan Benedekné borát nem a házánál tartotta, hanem 

„Kovács György Kamarajaba”, ahol – az adóbehajtó megjegyzése szerint – „egy 

Karika fát peczeteltűnk el”, s ennek 9 tallér értékét az adójába számították a vá-

rosi tanács adóösszeírói.661 

A pince, mivel költséges volt az építése, kevés akadt a városban (pl. az 1689-

es adóösszeírás csupán néhányat regisztrál), s az után adót is kellett fizetni a vá-

ros pénztárába662).  

A tanács a város számára és a prédikátornak is készíttetett pincét, minden bi-

zonnyal a város által alkalmazott „schola mestör”-nek is volt pincéje. A városi 

építkezés alkalmával „az pincze czjnalo Mestöröknek attunk fl: 20” – jegyezték 

fel 1631-ben.663 Az 1632-es esztendőben a református lelkésznek is építtettek 

pincét. Az ács-, illetve faragómunkát végző kőrösi mesterek bérét beszámították 

az adójukba: Rigó János 2 forintot fizetett a fejadóba, de még 4 marhaszám után 

is adózott,664 s mindez fedezte a munkája: „Az Preadikator Uram pinczeÿe 

czinalasbol hajlot Nalunk adaÿara f 2 dn.” A másik faragó, asztalos szakember 

Hímös János volt, aki 5 marhaszám után adózott, és 1 forint fejadót fizetett: „Az 

Praedikator Uram pinczeÿe csinalasbol hajlot Nalunk adayara f dn 50” – jegyez-

ték fel az adóösszeírásban.665 

 
zosan álltak a házak, a garágyán túl pedig az akolkertek övezete terült el. A házakat, illetve udva-
rokat az 1820-as évektől végrehajtott redempció során kezdték keríteni. Novák 1994: 287–289, 
439–445. 

660  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 158.  
661  PML NkV SZK 1687/88. 93.  
662  PML NkV SZK 1689/91. Regestrum. 
663  PML NkV SZK 1631/32. 13.  
664  Az adózással kapcsolatban lásd Szilády–Szilágyi 1863. I.; Buza 1984; Novák 1974, 2011. 
665  PML 1632/3. Regestrum Renovatum. 
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Egyes kőrösi gazdák pincéjében idegenek is tároltak bort. Tudjuk például, 

hogy 1663-ban „az Czeghlidi Preaedicatortul Itt az Kovács Illyés Pinczejeben 

vettünk” 1 karikafa bort 24 tallér értékben – jegyezte fel a számadó.666  

A város természetesen rendelkezett pincével, amelynek őrzésével alkalmasint 

a törököket is megbízták a török világban. A janicsárok vállalkoztak erre a mun-

kára: „Ugian akkor az Pincze őrző Janczaroknak attunk hogi őrzőttek az pinczet 

f 2 dn 55” – jegyezték fel 1636-ban.667  

A 17. században a városi tanács, a nagy mennyiségben vásárolt és dézsmabo-

rát nemcsak a saját pincéiben (a tanács által alkalmazott csaplárosok innen mér-

ték ki a bort), de az egyes lakosok pincéjében is tárolta. Ezért rendszerint – pél-

dául ugyancsak az 1636. esztendőben is –, pincebért fizetett a tanács: „Kun Jakab 

Szabo Benedek pincze berre f 3 dn 75” – jegyezték fel.668 Rendszerint a tekinté-

lyes cívis Ádám család pincéjét is használta a tanács. Például 1668. június 11-én 

„Ádám Márton Pinczejit bérlettük ki Város számára jővendő Sz. Győrgy napigh 

In. Flor‟ 11” – tudósít a városi számadás. Ezt a bérleti díjat az adójába számítot-

ták a gazdának.669 Nemcsak bort, de mást is tartottak a pincében. Ismeretes 1682-

ben, hogy „vagyon az Adámok Pinczejeben 1621 Gyapjaim” – jegyezte fel a vá-

ros számadó embere.670 

A városi hatóság tehát felkészült a szüretre. Nagykőrösön, akárcsak Kecske-

méten pintérmester foglalkozott a hordó készítésével, még inkább a javításával.  

A megdézsmált bort szekereken, legények alkalmazásával szállították a város pin-

céjébe. Kecskemét magisztrátusa – mint tette 1777. április 22-én –, meghatározta 

a pintérek tevékenységét is:  
 

„A‟ két öreg pinczéhez pintérek állíttattak, fizetések lészen 40 ‟s 40 forint és a‟ szo-
kott buzabeli deputatum. Kötelességek lészen minden hordókra, valamellyek az ő 
pinczéjekhez tartoznak, szorgalmatosan gondot tartani, a‟ máshol vett hordók hordait 
magok fel verni, ki űríteni a‟ söprőtől és haza küldeni, a‟ csaplárral, mint principálissal 
egyet értvén, és melyik hova tartozik, attól íírásba vévén. Főképpen pedig a‟ város tu-
lajdon hordait, kiki maga pinczéje belit ugy számon tartsa, hogy valamint désmáláskor 
a‟ depositoriumból mind azokról számot adjon, ki vévén maga csaplárjától […] még 
tele vannak, azoknak specificatiojat. Vékák, dézsák, és egyéb köz szükségre való 
munkákban egyenlők legyenek. Kaszármákban tiszteknél levő ‟s gyuladához készült 
hordókat is egymás közt egyenlőkép el oszák.”671  
 

 
666  PML NkV SZK 1663/64. 170.  
667  PML NkV SZK 1636/37. 115.  
668  PML NkV SZK 1636/37. 175.  
669  PML NkV SZK 1668/69. 146.  
670  PML NkV SZK 1682/83. 125. 
671  Iványosi-Szabó 1991: 90. 



541 

A pintérek tehát új hordókat nem csináltak, csupán javításukkal, tisztán tartásuk-

kal foglalkoztak. 

A bor tárolásának eszköze a hordó. A 17. században rendre „egyesfa”, „kari-

kafa”, „káromifa”, később már egyöntetűen „hordó” néven nevezik. Ezek űr-

mértéke – később még foglalkozunk vele – változó volt, 2-6-8 hektoliter között 

ingadozott. 

A nagymérvű borforgalom szükségessé tette azt, hogy a városi tanács tároló-

edényeket vásároljon nagy mennyiségben. Nagykőrösön a városi számadó fel-

jegyzése szerint például 1689-ben a következő vásárlások történtek:  
 

„Szolnokban vett Tollas Uram 7 hordókat 11 garas 1. polt”, „Ismet Szolnakbul ho-
zattunk 5 hordokat 9 fortokon”, „Ismet vett Gál János Kis Biro Uram szamunkra 2 
hordott ket aranyon”, „Vettünk ismet 11 hordokat”, „Róna Nagy János adott a por-
tioba 1 karika fat egy aranyon”, „Bene Janostul vettünk edgyesfa dongakat Flr 3.”, 
„Bende Janostul vettünk 3. forinton edgy eöregh Hordott attunk a‟ Varos‟k”, „Vet-
tünk egy Tot embertúl 3. hordokat edgyiket edgyiket vettünk 11 garason”.672  

 

A bor szállításakor előfordult, hogy elkallódtak hordók. „Az hordoknak el 

tevejedesek es az kit attunk” feljegyzés szerint 1689-ben  
 

„gacsba veszet, Radai Gasparnal 1. Hordo 7. garas es poltura”, „Nagy Istvannak 1. 
Karikafat attu‟k 14. garasost mert Szolnokban veszett az hordoja”, „Budarul 2 hor-
dott haza hosztak a Felszegen el lopták, reá nem akadtunk az 2 hordo volt, 24 garas-
ba”, 2 Kis Hordonk veszett Győngyősőn 30 garasos”.673 

 

A hordók javításáról is gondoskodni kellett. A város alkalmazásában álltak 

már a 17. században pintérek, akik a hordó javításával is foglalkoztak.674 A városi 

tanács rendre vásárolt tölgydeszkákat javításra, s faabroncsokat a hordók kötözé-

séhez a 17–18. században. A vasabroncs a 19. század második felében jelent meg. 

Például 1693-ban, „die Augusti tőly deszkákat hordo fenekeknek Város számára 

vettünk Rhen. 176. Polt. 17” – jegyezték fel.675 1707-ben 1 tallér és 34 poltúra ér-

tékben vásárolt a város „abroncs fát”, majd 1741. május 27-én „három ezer Ab-

roncsért” fizetett 38 forintot a számadó bíró.676 A távoli Kis-Hontból ideszekere-

 
672  PML NkV 1689/90. 265, 272–273.  
673  PML NkV SZK 1689/90. 265.  
674  1638-ban „az Hordo czinaltatastul attu‟k dn 60. […] Kovacz Ferencznek egi Hordo czinalastul 

fizettűnk dn 25”. PML NkV SZK 1638/39. 132–138.; a pintérmesterség a 17. század második 
felében – más mesterséghez hasonlóan – vezetéknévvé is alakult. 

675  PML NkV SZK 1693/94. 72.  
676  PML NkV SZK 1707/08. 142.; SZK 1741/42. 133.  
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ző „Osgyáni Molnár Györgynek 21. Karika Abrontsért” fizettek 1775. június 28-

án, a Szent László király napi vásárban 17 forint és 85 dénár vételárat.677 

 

Borforgalom 

 

Nagykőrös mezővárosi tanácsa – autonómiája, létérdeke által is megkövetelve 

– jelentős gazdasági tevékenységet folytatott a 17–18. században. A városi szám-

adáskönyvek tanúsága szerint rendre eljártak a város emberei közeli-távoli vidé-

kekre (Jászság, Tiszántúl), hogy a nélkülözhetetlen élelmiszert, gabonát (búzát), 

takarmányt (árpa, zab), egyéb fontos élelmiszernövényt (káposzta, bab, lencse) 

felvásárolják, valamint kaszálásra alkalmas szénatermő területet találjanak. Ezzel a 

kereskedelmi tevékenységgel nemcsak a saját szükségletét elégítette ki a magiszt-

rátus, hanem a lakosság részére történő eladásából haszonra is szert tett, valamint 

teljesíteni tudta a töröknek adó és ajándék fejében megkövetelt pénz mellett a 

természetbeni juttatásokat (fa-, széna-, salétrombeszolgáltatás, falkaszámra Budá-

ra hajtott juhok, pasztorma, vágó- és borjas, fejős tehenek, sajt, gomolya, s nem 

utolsósorban a helyben fogyasztott nagy mennyiségű bor).  

A bor is fontos árucikknek számított, jóllehet helyben is termett, de a na-

gyobb fogyasztástól, haszonszerzés által is ösztönözve a város jelentős mérvű 

szükségletei megkövetelték a borbehozatalt,678 annak ellenére, hogy a lakosság 

adófizetésként, dézsmaként bort is beszolgáltatott a város pincéjébe. E kérdésben 

a 17. századot hangsúlyozzuk, mivel abból a korszakból állnak rendelkezésünkre 

a legkorábbi és fontos adatok ugyanakkor a fogyasztásra is értékes és érdekes 

adatokat találunk, s nagyon fontosak a mértékegységekre vonatkozó adatok is.  

A 18. században már igen jelentős volt a szőlőtermesztés és a borászat. Nagykő-

rös magisztrátusa sorra építtetett borkimérésre is alakalmas pincéket, nyitott 

kocsmákat, csapszékeket, ahol a nagy haszonnal járó dézsmabort forgalmazták, 

de a helyi – nagyobb mennyiségben a városi tisztséget betöltő nemes gazdáktól is 

–, valamint Buda, Pest környéki bort is felvásárolt. Jelentős jövedelem szárma-

zott a korcsmáltatásból (pl. az 1761/62-es gazdasági esztendőben mintegy 1832 

akó, kb. 97 196 liter bort kimérésére került sor, s ebből 3875 forint és 04 dénár 

 
677  PML NkV SZK 1775/76. 
678  Itt szükséges hangsúlyozni, hogy a bor gyógyszernek is számított a 16–17. században (Takáts 

1917: 94–97). Az Alföld mocsaras vidékein a posványos víz, áporodott levegő nagy veszélyt je-
lentett. Gyula várának elestét 1566-ban nagymértékben befolyásolta az, hogy Tokajból a keres-
kedők nem szállították le a megrendelt 100 hordó bormennyiséget (a nagyváradiak har-
mincadvámja miatt csak 18 hordóval került belőle a gyulai várba), s a fogyasztott víz ártalmára 
szolgált a védőseregnek. Az ivóvíz és élelem elfogyott, Kerecsényi László főkapitány feladta a 
várat, s a törökök hitszegésének lett áldozata, kivégezték. A hideglelés, lázas betegség (malária) 
okozta a vicekapitány, Marynith Ferenc halálát is. Barkóczy–Fülöp 2009: 71–72. 
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haszna származott a városnak).679 A nagymérvű fogyasztás részben a vásárok ide-

jén csúcsosodott de, a nagyszámú katonaság is a csapszékek bevételét gyarapította. 

A város emberei rendre eljártak borfelvásárlás dolgában Baranyába, Szegedre, 

Csongrádra, Vácra, Gyöngyösre, de a közelből, a szomszédos Kecskemétről, 

Nyársapátról is hoztak rendszeresen bort, valóságos tranzitkereskedelmet te-

remtve meg ezáltal. Érdekességként említhető meg, hogy a pesti rácok mellett tö-

rökök is foglalkoztak borkereskedelemmel.  

Baranya számított a legjelentősebb borbeszerző vidéknek. Annak ellenére, 

hogy a baranyai helységek igen távol – mintegy kétszáz kilométerre – estek 

Nagykőrös városától. A számadó bíró feljegyzése szerint 1631-ben „Szabo 

Miklos Vörösmarti 1 Terőh Bora” 62 forinton került megvásárlásra. Ugyanebben 

az évben összesen „az Baroniabul hozot waras szamara walo Boroknak az ara let, 

mikor az pinczebe be szalletottunk fl. 155”. 1632-ben „az Baraniaiknak az 9 

Tereh Bor arraban Kultunk Szabo Janostul fl 200”.680 Ugyancsak ebben az esz-

tendőben más baranyai helységekből is került bor Nagykőrösre. A számadás-

könyv tanúsága szerint „Lovasz Hetenyi Nagy Janostul es Nagy Pali Kalmar 

Istvantul wőttűnk 6 Terhő borokat. Terhet wőttűnk f 64 Annak teszen arra 

Summa szerent f 384.” Másik alkalommal szintén tőlük hoztak 5 „terhő borokat” 

70 forintos áron, összesen 350 forint értékben. „Okőr Agi Sipos Janostul Bako 

Lukacztul es Varga Istvantul wőttűnk tized fel Terhő Borokat. Terhet wőtűk f 66 

dn 50.” A 9,5 fél terhő bor jelentős összeget, 631 forint és 75 dénár értéket kép-

viselt.681 1635-ben „Vörösmarty Szabo Miklostol wőttünk 9/II [ti. 9,5 – N.L.F.] 

Terő Bort. Terhet wőttűnk f 58 dn.” A 9,5 terő 5 karikafa és 7 „eggyes fa” hor-

dókból állott, s értéke 554 forint volt.682 1639-ben „Peczvaradgiaÿ Dekaný 

Matetul wettünk 8 Teróh Borokat. Terhet wettük f 45 dn summatim f 260 dn”. 

Az ugyancsak baranyai Boly helységből is került bor Nagykőrösre: „Bolÿ 

Janosektul wetünk 4 Teröh Borokat Terhet wettük f 42 Sumatim f 168 dn” – je-

gyezték fel 1639-ben.683 1640-ben „Sz. Örsebeti Sipos Juhasztul egy Terő bort” 

vásároltak 40 forint összegben.684 1641-ben ismét Lovászhetényből történt bor-

vásárlás: „Mikor gióngiósi Szabo Jánost Lowasz hetenben kültük Nagi Janoshoz 

a‟ borok weget Attunk költseget neký dn 2” – jegyezték fel a kiadást.685 1643-ban 

„Hozzu heteni Farkas Gjőrgj Karika faÿbol” vásárolt bort mérte Nagykőrös vá-

rosa. Ugyanebben az esztendőben „Varasdi Kelemón Gyórgytűl” is vásároltak 

 
679  PML NkV SZK 1761/62. 
680  PML NkV SZK 1631/32. 113. SZK 1632/33. 167.   
681  PML NkV SZK 1632/33. 201–203.  
682  PML NkV SZK 1635/36. 136–137.  
683  PML NkV SZK 1639/40. 253, 257.  
684  PML NkV SZK 1640/41. 279.  
685  PML NkV SZK 1641/42 198.  



544 

„egy Terhó bort” 46 forintért.686 1657-ben „Baranyán Vékénbe‟ lako Biro 

Miklostul es Ketskemethi Füstös Mihalytul” 5 „Terhe” (8 karikafa és 3 átalag) 

bort vásárolt a város 180 tallér értékben. Ugyanekkor a kecskeméti Veres Ger-

gelytől is vettek 4 „Terhe” bort (8 karikafa) 144 tallérért.687 

Harkány is fontos szerepet játszott Nagykőrös borbehozatalában. Innen – az 

1552-es törökök előrenyomulása során pusztulásnak indult vidékről – a Duna–

Tisza közére, Halasra is vándoroltak.688 Közöttük található meg a Bangó család, 

amelynek tagjai közvetítő kereskedelmet is lebonyolítottak Harkány és Nagykő-

rös között. A kőrösi számadó feljegyezte 1641-ben, hogy „Halasy Bango Janostul 

wettünk egy karika fabort f 36 dn”, valamint „Harkanÿ Bango Janostul wettünk 

a‟ Kelemen Balas Pinczejeben eggi Terőh bort f 72 dn”.689 A következő, 1642-es 

esztendőben is sor került borvásárlásra: „Harkányban lako Bango Istvántul” 4 

terhe bort vásároltak 208 forintért, s „Halasy Bango Istvánnak fűzettűnk a‟ Hala-

si szeker berire f 31 dn. Attuk kez penzül Ginka Istvannak f 112 dn.” Ugyanak-

kor a „Halason Lako Gajdon s Matetul” 6 teher bort vettek 294 forintért.690 

1644-ben „Halasi Banga‟ Istwantul wettúnk Tizen egyed fel [10,5 – N.L.F.] 

Terhó borokat Wettük Teret f 45 dn” 472,5 forintért, majd a halasi Bangó Ist-

vántól és Cserepes Mátyástól „3rom Terho borokat” vettek 127 forintért.691 

A Halason lakók – Baranyából elköltözöttek – rendszeresen szállítottak bort 

Nagykőrösre. Például 1643-ban „Halasi Toth Mihaltul wettünk egi Terő bort” 66 

forintért, „Dako Janostol Halassitul wettünk 10 Terő borokat” 71 forintjával 

számolva terhét 710 forintért, „Halassi Pjacz Ferencztűl” két alkalommal 7 és 2 

„Terő bort” – terhét 69, illetve 46 forinttal számolva – vásároltak. „Turzo 

Andrastul Halassitul vettű‟k 3/II Terő borokat Terhet f 46 Az Arra summatim f 

161 dn”, 1644-ben pedig „Halasi Czerepes Matyastul wettúnk egy Terhó bort f 

46”, „Halasi Kowacz Győrgytúl” szintén egy terhet, 44 forintos áron – jegyezték 

fel a számadáskönyvekben.692 

Ugyancsak 1632-ben Vácról is hoztak bort Nagykőrösre:  
 

„Szőcs Istwan Urammal hozattunk Vaczi Janos Deaktul Negy hordo Bort, meljekben 
volt 52 Akko. Vüttünk Akkoyat f 2 d 50 Teszen az arra f 130 dn”, „Azon Vaczi Bo-
roknak Tőtelekyere, szekeresőkk valo berre harminczatyara Akosokk, bor kj wonokk, 
es egyebb Szúksegere kóltóttűnk in summa f 14 dn 99”, „Egy Vaczi E‟mbertúl 
vóttűnk egy Altalagh bor. Az meljben vagyon 14 Akko bor”  

 
686  PML NkV SZK 1641/42. 239.  
687  PML NkV SZK 1657/58. 258.  
688  Tálasi 1979; vö. Novák 1978. 
689  PML NkV SZK 1641/42. 220–21.  
690  PML NkV SZK 1642/43. 261, 265.  
691  PML NkV SZK 1644/45. 169, 173.  
692  PML NkV SZK 1743/44. 187, 199, 209, 249–250.; SZK 1644/45 171.  
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39 forint és 20 dénár értékben.693 1639-ben a „Waczi Borokk az arulasa” során 7 

köböl és 345 akó bort mértek ki a város csapszékein.694 

Szegedről is hoztak rendszeresen bort Nagykőrösre. Minden bizonnyal Arad 

környékéről (Borosjenő, Világos, Gyorok borvidékéről) kereskedők szállították a 

bort „Szeged Mező Városba”, onnan pedig Nagykőrösre került tovább. 1632-ben 

a „Szegedi Karikafa” négy hordót tett ki, s értéke 109 forint 45,5 dénár volt, 

„Barania Andras Szegedi Atalagja” pedig 109 forint 45,5 dénárt ért. Ismeretes, 

hogy Nagykőrösön az ideszállított borok göngyölegjét értékesítette a tanács. „Az 

Szegedi Hordok közzül Varga Gaspar vitt, 5 Egjesfat, 2 karika fat, 3 Atalagot” – 

jegyezték fel.695 1635-ben arról történik említés, hogy „Herczeg Istwant, Es 

Mehes Lukaczott hogy Szegedde kűltűk az Borok Arraval Attunk kőlltsegűkre dn 

63.696 Ugyancsak ebben az esztendőben  
 

„az mellÿ 13/II Terőh Borokatt Szegedön vöttünk Varas szamara Godan Dömötör 
altal, Harminczadiaval szeker berivel, Töltelekjevel, Taller egyeztesegevel, es Egieb 
költsegevel, eggÿüt Allot megh Terhe f 54 dn In Summa f 729”.  
 

A számadásból kiderül, hogy kiktől vettek bort, mennyit és milyen áron mérték, 

valamint mennyi hasznot hozott: „Az Szegedÿ Notariustul wöttünk” 2,5 „Teher 

Bort”, „Ferencz Kovacztul” 3, „Szalay Mihálytól” 2, „Magiarÿ Balastul”, „Palotas 

Janostul”, „Bertanetul” és „Boso Bertatul” 1-1 „Terőh Bort”, „Mihaly Ko-

wacztul” és „Ördögh Gergöllytül” 1-1 „Eggÿ Karikafa Bort”. „Az Szegedy Bo-

roknak az hazna Lukacz Uram [ő volt a csapláros – N.L.F.] Berÿ neküll Tett f 

188 dn 58” – regisztrálták.697 1641-ben „Mező Szegedi Fekete Szabo Istvantul 

wettünk ot helýben negi Terhe Borokat f 196 dn”, „Mező Szegeden Górögh Ja-

nostul Racz Paltul wettünk nyolcz Karomÿ fa borokat 816 Tallerba dn 75”,698 a 

következő esztendőben pedig „Mező Szegedý Eötwós Ferencztül wettünk 4 

Terhe Borokat Terhet wettünk f 44 dn”, összesen 176 forint összegben – a 

számadás szerint.699 

Gyöngyösről is rendszeresen került bor Nagykőrösre. Például 1632-ben „az 

mely szekeressek Góngóssúl az Város borait hoztak” Török Istvánnak, Horgas 

Mihálynak, Sós Lőrincnek és Török Gáspárnak, Tasi Imrének, Konya Pálnak, 

 
693  PML NkV SZK 1632/33. 151–152.  
694  PML NkV SZK 1639/40. 332–336. 
695  PML NkV SZK 1632/33. 168–181, 235.  
696  PML NkV SZK 1635/36. 125.  
697  PML NkV SZK 1635/36. 153–156.  
698  PML NkV SZK 1641/42. 217, 223.  
699  PML NkV SZK 1642/43. 259.  
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Szőcs Istvánnak, Mathe Jánosnak, Szívós Benedök kőrösi gazdáknak 4-4 forint 

bért fizetett a szállításért a számadó bíró.700 

Csongrád is fő borellátó vidéknek számított. Például 1635-ben Szabó Gergely 

által „Czongoradon wőttünk Ket Karomÿ Atalagh Bort Pint szama szeker Beríwel 

Egyűtt Allott mögh Az Kett Atalagh f 132 dn 70”.701 A következő esztendőben 

„Czongoradrul hozot Biro Uram Racz Giruczatul es Racz Nikolatul hett Hordo 

Karomi borokat”, amelyért összesen 717 forintot és 50 dénárt fizettek.702 

Tiszakürt keletebbi, homokhátsági területén (a mai Cserkeszőlőn) is kiváló 

bor termett. A kőrösi tanács innen is vásárolt bort. 1642-ben arról van tudomá-

sunk, hogy a városi tanács ott is érdeklődött a beszerzés érdekében: „Kőrőztős 

Martont es Polgar Martont hogi Kűrtre kűltűk az borok wegett, költsegük dn 20” 

– szerepel a könyvelésben.703 

A szomszédos Kecskemétről is került bor Nagykőrösre: „Keczkemetj 

Warostul wettünk harom karikafa bort Terhet f 69 dn Az arra f 103 dn 50” –

jegyezték fel.704 Az ugyancsak szomszédos Nyársapátról 1939-ben is hoztak bort. 

Az elszámolás szerint „Nyársapátý Pardý Lukacz Boraýban Maradot Kezünkben 

az Tavalý Birak Urajkntul 3 Terő […] Summatim f 103 dn”.705 

A törökök borkereskedelemmel is foglalkoztak. A város tőlük is vett fel 

pénzkölcsönt, de bort is vásároltak. Például 1643-ban „Czőmbőrczj Beker 

Iszpaÿatul wettűnk 3 Egjes fa bort Terhet vettük f 62”,706 1645-ben „Pesten 

Lakozo Hzain Buliogh Passatul wettünk egi terőh bort f 52. Szazlo tarto 

Hazantulis wettünk eggi terőh bort f 52”.707 1656-ban „Pesti Murtaszan oda 

basatul vöttem Harmadfel Terhe Borokatth” 50 talléron, amelynek haszna 12 fo-

rint és 27/I dénár volt – a számadó feljegyzése szerint.708  

A rácok is foglalkoztak borkereskedelemmel. A város tőlük is vásárolt 1645-

ben bort:  
 

„Pesten Lakozo Szűcs Istvan newő Racztul wettűnk Pete Janos es Szabo Balint altal 
het terhe borokat […] Ugian ezen arun a föllyül megh irt Szűcz Istwan Szolgaiatulis 
wettünk eggi terhe bort”  
 

– könyvelte el a számadó.709 

 
700  PML NkV SZK 1632/33. 206.  
701  PML NkV SZK 1635/36. 140.  
702  PML NkV SZK 1636/37. 189–180.  
703  PML NkV SZK 1642/43. 214.  
704  PML NkV SZK 1640/41. 269.  
705  PML NkV SZK 1640/41. 251,  
706  PML NkV SZK 1643/44. 205.  
707  PML NkV SZK 1645/45. 213.  
708  PML NkV SZK 1656/57. 
709  PML NkV SZK 1645/46. 211.  
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A legkorábbról, 1630-ból ismeretes kimutatás szerint már nemcsak külső he-

lyekről, de Nagykőrösről származó borok iskerültek a város csapszékeibe. A nyil-

vántartás szerint: „Az Weseniektűl egý hoszu fel karomi fat f 110 dn 75”, 

„wettünk harom karomi hordó bort egiket wőttűk f 150 dn”, „Czongoradrul ho-

zattunk 2 karomi fat egiket wőttűk f 134 dn”, „Mihal Urunktul wőttűnk egÿ 

Egiesfa bort f 42 dn” („a‟ faia mienk volt”). Nagykőrösön „Dömötör Deaktul 

wőttűnk 17 kőből bort fn 8 dn 50”, „Czőker Matiastul wőttűnk 17 kőből bort f 17 

dn 50”, „Kun Jakabtul wőttünk egi karika fa bort f 20 dn” („faia wisza menő”), 

„Szabo Lőrincztul wőttünk egÿ Terő bort f 41 dn”, „Jakaffi Benedektűl wőttünk 

egy karika fa bort”, amely 44 köböl, s az ára 22 forint volt. „Frutg [ti. Fructus vagy 

Fruttus, a g az us szóvég rövidülése – N.L.F.] Dőmőtör Urunktul wőttűnk egies fa 

bort f 43 faia wisza menendő”, „wőttűnk Nagý Janostul 4/I Terőh Bort f 53 dn 

75”, „ugian akkor kett Atalagot faia nekűl wőttűnk tűle f 19 dn”.710 

A vásárolt és helyben megtermett bor értékesítése a városi tanács hatáskörébe 

tartozott. A városi tanács talán legfontosabb bevétele a borértékesítésből szárma-

zott. A bor azonban más szempontból is jelentős értéknek számított: az Erdély-

ből Budára tartó magyar fejedelmi követek, a török katonák Pesről, Egerből, 

Szolnokról, Gyuláról, Szegedről, Csanádról, a török vezér, a kincstartó (nazur 

bég) és kíséretük a csauszokkal, s nem utolsósorban a magyar végvári katonák 

megjelenése Nagykőrösön, ez borfogyasztásban is jelentős terhet rótt a városra. 

A városi tanács tehát szükségszerűen nagyon jelentős borgazdálkodást kellett 

hogy folytasson a 17. században. Erre vonatkozóan a számadáskönyvek viszony-

lag részletes és alapos tájékoztatást adnak. 

Jóllehet különböző, közeli-távoli helyekről tekintélyes mennyiségű bort hoz-

tak Nagykőrösre, a nagykőrösi cívisgazdák, kézműiparosok s egyéb lakosok borá-

szata tekinthető meghatározó nagyságrendnek a borforgalmazást illetően. Ennek 

igazolására néhány esztendő adatsorait emeljük ki. 

„Az 1636 Esztendóbelj Kőrőssi Uý Boroknak megh vétele” során „wőttünk 

Szabo Jánostul […] 38 kőből egik karikafa masik karikafa 34 kőből”, „Jakaffi 

Benedektul wettunk egÿ karikafa bort 46 kőből”, „Eőregh Szabo Jánostul 2 kari-

kafa bort: 81 köböl”, „Kun Jakabtul egi Egiesfa bort 71 kőből: egÿ atalaghba 22 

kőből”. Ugyanakkor „Niasapati Biro Giorgytul 2 atalagh bort 42 kőből”, 

„Wőttünk Manjoki Istvantul 3 karikafa bort masfel kőbliwell megh merwe igaza‟ 

122 kőből”, „Czongoraddul hozat Biro Uram Racz Mikolatul hett Hordo Karo-

mi borokat”, „Racz Abrahamtul 3ro hordo bort: egik egik hordowall atalljaba‟ f 

146 dn 50”; „Pataÿ Farkas Gaspartul 3ro Terű borokat f 77 dn terhet” (summa 

231 ft). A hét hordó „káromi Boroknak Czongoradroll walo haza jöwetele” Hor-

gas Mihály, Török István, Kis Dus János, Tatár Lukács, Fruttus Péter, Kovács 

 
710  PML NkV SZK 1630/31. 46–58.  
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Gergely gazdák és „kis Biro Uram” fuvarozásának volt tulajdonítható, akiknek a 

városi tanács 4-4 forint szekérbért fizetett.711 

Egy másik elszámolás szerint „ez Eztendőbeli bor wetett 1649”:712 
 

 
Nagy Gergely 

1 Terhet f 57 

Szabo Balázs 1/II Terhet f 55 dn 50 
Csuzay Szabo István 3 Terő f 168 dn 
Halasi Bayczi Miklós 3 Terő f 168 dn 
Biró Uram 1 Terő f 60 dn 
Haynall Márton 1 terő f 54 dn 80 
Gall Mihály 2 Terő f 118 dn 
„Pestul hozattu‟k Haynal Marton-
nal 

9 Terő f 477 dn713 

Kecskeméti Nagy János 1/II Terő f 84 dn 75 
Halasi Bango István 1 Terő f 60 dn 
Halasi Cserepes Márton 1 Terhet f 60 dn 
Ország András „negeid fel Terő” [3,5] f 203 dn 
Füle István 1 Karikafa f 29 dn 
Gaÿdon Máté 2 Terő/68 f f 116 dn 
„Pesti Racz Muklertul” 2 Terő f 116 dn 
„Pesti Nagy Miklóstul” 1 „hozzu faban walo bort” f 83 dn 
„Dobon Lakozo Balato‟n 
Janostol” 

2 Terő/60 f f 60 dn 

„Waia Odabasatul Pesten” 1 terő f 83 dn 
„Hoszu Szabo Istwantol egi hordo 
bort Pesten” 

 f 85 dn 50 

„hoszu Wekoni fabol K.P.”  f 74 dn 80 
„Summa szerént az Oh Borok hasznaÿ edigh f 408 dn 72”.  
 

– könyvelték el. 
Következett az újborok értékesítésének nyilvántartása:  

 
„Uy Borok wetele” 1639-ben:714 

Bakoni Péter 1 Egyesfa f 38 dn 
János Kovács 2 Terő/40 ft f 88 dn 
Varga Gergely 2 Terő/39 f f 97 dn 25 
Kakas Gergely 1 Karikafa f 19 dn 50 
Balog István 1 Karikafa f 20 dn 
Dorin István 1 Terő/40 f f 40 dn 
„Csonkánétul” 1 Karikafa f 19 dn 
Sofia János 2/II Terő/39 f f 111dn 
Biro István 1 Egyesfa f 38 dn 
Warga János 1/II Terő f 58 dn 50 
Baltah Máté 2 Terő f 80 dn 
Hatvani György 1 Terő f 40 dn 
Fructus István 2/II Terő/39 f 96 dn 50 
Fructus Dömötör 1 Karikafa f 19 dn 50 

 
711  PML NkV SZK 1636/37. 141–143, 160, 181, 188, 190, 194.  
712  PML NkV SZK 1648/49. 235–269.  
713  A 9 „terő” bort 50 forintjával számolták, s több göngyölegből állott: „Karomi fa”, „Pinttel me-

rő Hozzu fabol”, „egies fa”, „Pinttel merő egies fa”. 
714  PML NkV SZK 1639/40. 263–303.  
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Horvatt Balázs 1 Karikafa és 2 Átalag f 36 dn 50 
„Petőr Deaktul” 2 Terő f 80 dn 
Borbelly István 24 Köböl f 20 dn 76 
„Szögedi Kowacz Ferencz” 2 Terő f 68 dn 
„Werebeli Huzaintul” 6 Terő f 240 dn 
„Öregh Biro Uramtol” 1 Terő f 40 dn 
„Szögedi Ötvős Ferencz” 1 Terő f 36 dn 
„Szögedi Ötvős Ferencz” 7 Terő/37 f f 259 dn 
„Keczkey Somodi Péter” 1 Egyesfa f 35 dn 
Czuzay István 3 Terő/45 f 50 dn f 136 dn 
Czuzay István 5/II Terő/48 f f 264 dn” 
„János Deak” 3 Terő/45 f f 126 dn 
Czőker Mátyás 1 Átalag f 8 dn 

 

Nagykőrös városa 1678-ban is jelentős borforgalmat bonyolított le, s ezt rész-

letesen az 1678/79-es gazdasági és pénzügyi számadási esztendőből ismertet-

jük:715 

 
„Szűreth előtt pinzen vett Boraink folyasanak rendi 
 

Paris András 1 karikafa 12/II Tall. Bitangja 265 icce 
Sepsi István 4 karikafa 49 Tal. 236/II icce 
Szőke If. János 3 karikafa 37/II 81 
Beretvás István 19 köböl/f 1 dn 20 f 23 dn 55 – 
Csira János 19 köböl f 22 dn 95 „Katonak ittak meg éppen” 
Csor. Varga Mihály 17 köböl 20 dn 85 – 
Szőke János ? f 23 dn 66 – 
Sánta P István 35 köb. f 41 dn 85 – 
Seres Márton ? f 46 dn  6 – 
Nagy Mihály 1 karikafa 12/II T. – 
Füle István 3 karikafa 39 T 113/II 
Csorba István 1 karika 13 T – 
Horvát István 1 karika 13 T – 
Molnár Andrásné 13 köb/f 1 dn 20 f 14 dn 40 – 
Bako Sogorátul 2 karika 27 T – 
Karaj Ferenc 1 karika 14 T – 
Thot Gergely ? f 48 dn 9 – 
Varga Tamás 2 karika 13 T – 
Czegledi Legintül 1 karika 13 T – 
Buz István 2 karika 25 T – 
Szappanos József 1 karika 15 T – 
Polgárné 16/II köb. 8 T dn 16 – 
Negrádi Szőcz Istók 27 köb. 13 T – 
Gyüghe Mihály 18 köb. f 22 dn 27 – 
Kecskemethi Sárközi    
Pál 11 Terhe/23 karika 368 Tallér  
„Baranyai Embörtül” 4 karika 57 Tall  
Csete Gergely 1 karika 12,5 Tall  
Negrádi Istók 1 karika 12,5 Tall  
Summa f 497dn 22. Haszna f 291 dn 28.”   

 

 
715  PML NkV SZK 1678/79. 241–245.  
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A kecskeméti Sárközi Páltól vásárolt bormennyiség hordó- és köbölszámra a 

következőképpen alakult:716 
 

Hordó Bevétel Hitel Bitang  

 fn dn fn dn icce 1 köböl = f 1 dn 20 

1. karikafa 58 88 – 54 20 49,42 f/1,20 = 59,3 köb + 20 icce 
2. karikafa 48 31 3 30 30 51,61 f/1.20 = 43 köb + 30 icce 
3. karikafa 62 27 1 34 38 63,61 f/1,20 = 53 köb + 38 icce 
4. karikafa 55 72 4 86 21 60,58 f/1,20 = 50,48 köb + 21 
5. karikafa 65 75 2 96 43 68,71 f/1,20 = 57,25 köb + 43 icce 
6. karikafa 59 20 2 30 47 61,5/1,20 = 51,25 köb + 47 icce 
7. karikafa 59 49 1 48 20 60,97/1,20 = 50,8 köb + 20 icce 
8. karikafa 22 54/II 2 19 – 24,63/II/1,20 = 20,53 köb + – 
9. karikafa 52 90 3 79 137 56,69 f/1,20 = 47,25 k + 137 
10. karikafa 9 76 1 36 363 11,12 f/1,2 = 9,26 köb + 363 icce 
11. karikafa 54 83/II 3 – 58 57,83/II/1,2 = 48,23 + 58 icce 
12. karikafa 52 14 4 82 76 59.96/1,2 = 49,96 + 76 icce 
13. karikafa 54 18 3 60 139 57,78 f/1,2 = 48,15 + 139 icce 
14. karikafa 40 54 3 46 198 44,0 f/1,2 = 36,66 k + 198 icce 
15. karikafa 54 40 5 54 86 59,94 f/1,2 = 49,95 k + 86 i 
16. karikafa 37 56 2 80 86 40,36 f/1,2 = 33,63 k + 86 i 
17. karikafa 50 – 6 – 30 56 f/1,2 = 46,66 k + 30 i 
18. karikafa 46 96 4 56 139 51,52 f/1,2 = 42,93 k + 139 i 
19. karikafa 62 59 4 69 34 67,28 f/1,2 = 56,06 k + 34 i 
20. karikafa 59 78 3 58 16 63,36 f/1,2 = 52,8 k + 16 i 
21. karikafa 45 99 10 – 54 56,53 f/1,2 = 47,1 k + 54 i 
22. karikafa 28 7 1 50 – 29,57 f/1,2 = 24,64 k + – 
23. karikafa 32 1 4 93 118 36,94 ft = 30,78 köb + 93 icce 

Összesen 1115 56 82 26 1763 1197,82 ft =  968 köb + 1763 icce 

 

Tekintettel arra, hogy Nagykőrösön 1 köböl 20 iccének felel meg (kb. 17–18 

liter), a Sárközi Páltól vásárolt bor mennyisége 19 000 literre (190 hl) tehető. 

 

A város szüret után is folytatta a borfelvásárlást: 717  
„Szüret után penzen vett Boraink folyása 
Salamon Mihály 1 Terhe 18 Tall 
1. karikából Jött f 29 dn 6 Hitelje f 2 dn 70 Bitang 21 icce – f 31,74 = 26,45 köb + 21 icce 
2. karikából Jött f 32 dn 40 Hitelje f 2 dn 52 Bitang 31 iccce – f34,92 = 29,1 köb + 31 icce 
 
Beczer Istvántúl 18. kőblőt 4/II Tall 
NB Hamissan a’ Vén Kopó Tanáczán járván az szakállába szarot megh maradván Al 

Korczomán el mérte  
 
Baranyai Nagy András   1 karika   9 Tall 
Váradi István  1 Terhe 18 Tall 
Kovácz Balázs   1 karika   9 Tall = 24 köböl 
   + 20 köböl „ezen husz kőb. attunk a‟ Notariusnak ruhájara” 
Csapo János  2 karika 18 Tall 1 Terhe = 2 karikafa 
Berta János  2 karika 18 T = 54 köböl [1 tallér = 3 köböl] 
Peczi Varga János  1 karika   9 T 

 
716  PML NkV SZK 1678/79. 248–250.  
717  PML NkV SZK 1678/79. 259–275.  
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Horvát István Karika Veje 1 karika   9 T 
Sáfár János  1 karika   9 T 
Sentei Szabo Mihály 1 karika   9 T 
Kovácz Csismadia András 1 karika   9 T 
Ő Daróczi János  1 Terhe 18 T 
Dus Gergely  1 karika   9 T = 27 köböl 
Ersebet Szakacz  18 kőből   6 T NB  „Eppen meg itta a Kurucz kára 6 Tal”  
Szikszai Istók  1 karika   9 T 
Dus Mihályné  1 Terhe 22 T = 66 köböl vagy 44 köböl 
Sigri István  1 karika 11/II T 
Szemere Pál Uramtul 1 karika 12 T 
Istok Kovács  1 karika 11/II T 
Kis Birotul egy Karikát 1 karika 12 T = 36 köböl vagy 24 köböl 
Pintér Miklós  1 karika 12 T NB Bitangra Tőrők itta meg  
Kis János  1 karika 10 T = 30 köböl vagy 20 köböl is 
Tallas János  25 köböl f 25 „NB Megh ittak a‟ Katonák” 
Szőke Nagy János  1 karika 14 T = 48 köböl 
Sofia Mihály  1 karika 14 T 
Baracsiné  3 karika 42 T = 126 köböl 
Vargha Mihály  20 köböl 10 T  [1 tallér = 2 köböl] 
Szemere Pál Uramtul 2 karika 28 T 84 köb vagy 56 köb 
Mihály Deák  4 Terhe 120 T 360 köb. vagy 240 köb. 
Ebből: 
 Hordó    Bevétel   Hitelje         Bitangja   
1. karikafa  f 40 dn 19  f 1 dn 80  55 icce 
2. karikafa  f 46 dn 41  f 1 dn 50  20 
3. karikafa  f 44 dn  6  f 2 dn 50  26 
4. karikafa  f 41 dn 55  f 1 dn 60  45 
5. karikafa  f 32 dn 91  f 1 dn 50  114 
6. karikafa  f   8 dn 74  f – dn 64  336 
7. karikafa  f 15 dn  3  f – dn –       – 
8. karikafa Horváth hada itta megh kára f 46 dn 57.  [kb. 47 köböl] 
 
Kis Biro   1 Terhe 30 T 96 köb. vagy 60 köb. 
Szellő Mihály    20 köböl 10 T  
Szőcs Dávid    2 karikafa 28 T  
Bako Szőcs Sogorátul és Vas 
 Mihálytul   4 karikafa 56 T 168 köb  
Schola Mestertül   2 karikafa 29 T 
1. karikafa Jött f 41 dn 67 Hitelje f 1 dn  – Bitang  9 icce 
2. karikafa        f 12 dn 11  f – dn   – 501 icce Kár f 14 dn 82.  
Gergely Kovács   1 karikafa 14 T dn 60 
Győri János    1 karikafa 14/II T 
Jött f 20 dn 71 Hitelje f . dn 50 Bitang 200 icce Kár f 13 dn 59. 
Somodi Varga István  1 karikafa 14/II T 
Csorgai Vatga Mihály  1 karikafa 14/II T 
Józanné    32 köböl 16 T 
Bene Mihály Urtul   21 köböl 10/II T 
Somodi István   1 karikafa 15 T NB Biro tetelre megh Itták [30 köböl] 
Karai Ferenc   1 karikafa 15 T” 

 

Nagykőrös város a kőrösi újborok vásárlására 2117 forint és 51 dénár pénz-

összeget fordított. Ez viszonyszámítás alapján megfelelhetett 1832 köbölnek, s 

metrikusan – a kőrösi mérték alapján – becsülve 32 976 liternek (kb. 320 hl). Az 

újborokból mintegy 500 forint hasznot könyvelhetett el a város. A kőrösi gazdák 
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boruk után tizedet adtak a városi hatóságnak. A belőlük származó jövedelem 437 

forint és 37 dénár összeget tett ki, a veszteség pedig 45 forint 19 dénár volt.718 

A borforgalom regisztrálása során feljegyezték, hogy mennyi veszteség érte a 

várost az idelátogatók fogyasztása alkalmával. A törökök gyakori „vendégnek” 

számítottak, s a katonák is rendszeresen megfordultak a városban. Minden eset-

ben számottevő mennyiségű bort fogyasztottak a város kárára. Az említett kimu-

tatásban Sofia János 2,5 terő borából „kőlt kj az Csanadj es Szolnoki törökök-

re121 pint” (kb. 2,21 hektoliter), Biro István egyesfa borából „hogi az Szubassa 

itt volt ittak megh 65 pintöt” (kb. 1,2 hl), Horvát Balázs egy karikafa borából 

„kőlt az Szolnoki tőrőkökre 106 pint” (kb. 1,94 hl), jegyezték fel. Ugyanakkor a 

dézsmaborból is bőségesen fogyasztottak: „kőlt ki az Giulaÿ bekre es az gaialog 

törökökre 61 pint”, „kőlt ki az Szolnakiakra 78 pint”, „kőlt ki az gialog tőrőkökre 

138 pint”, „kőlt ki az szonaki tőrőkőkre 112 pint”, „kőlt ki az szonaki es az 

Hatvaný gialogh tőrőkőkre 61 pint”. 1639-ben tehát a törökök mintegy 14 hekto-

liter bort ittak meg Nagykőrösön.719  

Érdekességként, és annak érzékeltetésére, hogy milyen „egyéb” terhek nyom-

ták Nagykőrös városát, részletezzük a törökök és mások (pl. az erdélyi fejedelem-

ségből Budára tartó és a szolnoki török katonák kíséretét „élvező” követek) bor-

fogyasztását 1635-ből a számadó bíró feljegyzése alapján:  
 

„Az mellý Magyar kőwet ký Jűtt Erdéllÿből az Mellette walo Neppel es az keserőkkel 
eggyűtt Itanak megh, f 40 dn erő Bort”; „Mikor az Pestÿ Wajda Emböre Es az 
szubasak ide jűttek Warasunkban az Legeniőkert, az mellý Legeniók, Keczkemetűl az 
Azzonýt el akartak Winnÿ, Az Szubasak es az Mellette walo Nep Ittanak megh f 14 d 
14 ara Bort”; „Item mikor az Szubasak ký Jűttek, az Legeniókert, az Mellý Legeniók 
Baraníaý Andras Kowacznak az Tinaját az Mezőben le Vaghtak, az Szubasak és az 
Mellette valo Nep Ittanak megh f 5 dn 80 eró Bort”; „Mikor az Budaý Vezer Pasa, 
Embóre‟ Awagý Csaussza, Erdellýból Vizha Jűtt Budara, az Mellette waló neppel es 
az kiserókkel Eggiütt, Ittanak megh f 8 dn 80 eró Bort”; „Mikor az Vaczÿ Posgaÿ 
Mehmet Iszphaÿ ítt wolt az Mellette Walo Nepewel Eggiűtt, ittanak f 2 dn 80”; „Mi-
kor az Kalocza‟ÿ Marhat az Katonak el hajtottak, akkor az Pestÿ Memhet Aga, az 
Tatarokkal eggiűtt Ittanak f 2 dn”; „Mikor az az Pestÿ Mamhut Wajda Itt Volt Vara-
sunkban az Melette Walo Agakkal Tizedősőkel Szűbasákkal eggíűtt Ittanak meg 335 
pint bort f 53 dn 60”; „Mikor Szalanczaÿ Istwan harmadszor Budara ment 
kűwetseghre, az mellette Walo Neppel és az Kiserókkel eggíűtt ittanak megh Bort f 
20 dn. Ugian azon Szolnokÿ keseró Tórókők vizza Juwet Ittanak megh f 1 dn 92”; 
„Sofia Janos Meheýt hogý Czala Giörgy Fia es Nagý Imre sogora el loptak es az 
Szubassak ertűk ký Jűttenek Ittanak megh f 8 dn bort”; „Isment az Utan, az Veczeÿ 
Úr Fia hogý az Pestý Tőrőkkel ítt voltak Ittanak megh f 8 dn 35 Bort”; „Isment hogý 

 
718  PML NkV SZK 1639/40. 304–305.  
719  PML NkV SZK 1639/40. 273–274, 282, 304–305.; A pint metrikus meghatározását a budai pint 

1561–1871 közötti értékszámítása alapján 1,831 literben állapítjuk meg. Vö. Bogdán 1991: 246.  
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az Szolnaký Olaÿ Bek es az Czerÿ Basa Budara mentenek az mellette walokkal eggiűtt 
Ittanak megh f 9 dn 44. Ugian ezűtán Tórókők Vizza Jűwen Budarol, Ittanak meg f 1 
dn 44”; „Mÿkor Szalanczý Istwan Budarol Vizza ment Erdellÿben az melette Walo 
neppel es az keserőkkel eggíűtt Ittanak megh f 22 dn 68. In Summa f 200 dn.”  
 

Azaz az összes fogyasztás mennyisége 15,85 hektoliterre tehető.720 

A forgalmazott bor mennyiségét nehéz pontosan megállapítani. Különböző 

mértékek, illetve mértékegységek szerepelnek, amelynek csupán a pénzértéke is-

meretes. Rendszerint „Terő”, „Terhe”, „Terü” terminológia vonatkozik a legna-

gyobb mennyiségre, „egyesfában”, „káromi fában”, „karikafában”, „átalagban”, 

„dézsában” nevezik meg a hordó űrmértékét, de konkrétan történik említés 

köbölről, pintről és iccéről is. 

A „terü”, „terő”, „terhe” nagyságát, mértékét a történeti etimológia nem is-

meri, de a többi hordóegységre vonatkozó nevet sem. A ‟teher‟ szó jelentése a 

szállításra vonatkozik (fuvar), azaz a helyben vagy közeli-távoli vidékekről a bort 

szekérrel hozták Nagykőrösre. Egy teher bor tulajdonképpen egy szekér rakomá-

nyával lehet azonos. Egy vagy kettő 4–6 hektós hordó férhetett el egy szekéren. 

Egy ‟terő bor‟ értéke viszont igen változó volt: 35 és 80 forint között, de átlagban 

46 forint körül alakult az értéke. Ha alapul vesszük a Borbély Istvántól 1639-ben 

20 forint 76 dénárért vásárolt 24 köböl bort, akkor megállapíthatjuk, hogy egy 

köböl 1,156 forint értéket képviselt. Ha egy „Terő bor” például 41 forintba ke-

rült, akkor az mintegy 35,5 köböl mennyiségűnek számított. Nagykőrös esetében 

a budai köböl mértékegység számíthat irányadónak, amely a 17. században 9,16 

liternek felelt meg.721 Ezt véve alapul egy 41 forinton vásárolt „terő” bor 325,18 

liter, mintegy 3,25 hektoliter lehetett. Ezt a mennyiséget nem lehet általános ér-

téknek tekinteni, mert egy későbbi adat annál lényegesen többnek mutatja. Gróf 

Keglevich Gábor földesúr, amikor 1755. szeptember 15-én Nagykőrös városával 

kötött bérleti szerződést, az árendaösszeg mellé ajándékot is követelt. Többek 

között 200 akó bort, amit a kőrösieknek 25 szekéren kellett elszállítani részére.  

A 200 akó bor (egy akó kb. 53 liter) mintegy 10 600 liter (106 hl), s egy-egy sze-

kér rakománya („terü”) 8 akó volt, amely egy 5 hektoliter körüli űrtartalmú hordó 

lehetett.722 

A köböl mértékegység nagyságrendjében jelentős eltérés mutatható ki a Bog-

dán István által kimutatott bécsi, budai, pozsonyi mértékekkel összehasonlítás-

ban. Buda törökök uralom alól való felszabadítása után jelentős hadseregmozgás 

terhe nehezedett Nagykőrösre is. A városnak el kellett látnia élelmiszerrel a kato-

 
720  PML NkV 1635/36. 188–189.  
721  Bogdán 1991: 221. 
722  Novák 1994: 265. 
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naságot, s a lovakat pedig takarmánnyal. A városi tanács költségkimutatása sze-

rint például 1690. november 17-én  
 

„Pozzadovski Kapitány hozzank jővén masnap ment bé őtvened magával Szolnokba 
kiknek ekkor Elsőben Adtunk Arpat 33 Negyedet Hust 420 fontot. Bort 22 kőbőlt 
Idest 440 Iccét. Az után adtunk Arpát 30 N[egyed]. Item Discretioba adtunk 5 
N[egyed]. Harmadszor Adtunk bort 21. kőblőt Idest 420 Itzét Hust 420 fontot. Ab-
rakot ismét 60 N[egyed]. Szénát 4 szekerrel ugya‟ Szolnokban küldőttünk 10 kőb bort 
Id est 200 Iccét. Mind ezekrül heyánossan Qiutaltanak benünket, az mint az magunk 
Quetantiajabul kitetszik”  
 

– jegyezték fel.723 A bor mennyisége rendkívül fontos adat. Egy köböl 20 icce, s 

ez metrikusan számolva – a budai és a pozsonyi mérték alapján – 16,8–18,2 liter 

közötti bormennyiségnek felelt meg. A nagykőrösi köböl tehát közel kétszere-

se volt a budai köbölnek.724 

Az „egyesfa”, „káromifa”, „karikafa”, „hosszúfa”, „átalag” már konkrét hor-

dófélének és hordómértéknek számítanak.  

A káromifa megfelelt az 1636-ban Csongrádról említett „hordo karomi bo-

rok” terminológiának. A városi tanács a rác Gyuricza testvérektől 7 „hordo ka-

romi borokat” vásárolt. „Mikola hoszszu faiabol” 152 forint 84 dénár értékű bort 

mértek ki a város csapszékében, egy másik „fajabol” 103 frt 70 dn, egy harmadik 

„fajabol 125 frt 82 dn pénzösszeg jött be, összesen – 1 köblöt 1 frt 20 dénárral 

számolva – 318,6 köböl (kb. 57 hl) bor fogyott el. Gyuricza „Atalagiabol” 106 frt 

36 dénár, mintegy 88,6 köböl fogyott el, de ebből „kőlt ki belőle a‟ törökökk f. 9” 

– jegyezték fel. Gyuricza „kis faiabol” 102 forint 21/1 dénár összegben, mintegy 

85 köböl mennyiségű bort mért el a csapláros.725 

Bogdán István a ‟karikafa‟ név előbukkanását az 1580-as évekre teszi.  
 

„E név a még a 17. sz.-ban is alkalmazott hordókészítési technikából származott.  
A bárdolt fenéklapok közé állított, hasított dongákat, fonóberkével megkötött faab-
roncsok: fakarikákkal szorították össze”  

 

– írja.726 Egy-egy hordó űrtartalma eltérő lehetett. Ha egy „egyesfa” bor ára 35 

forint volt, akkor az 30 köbölnek felelhetett meg, metrikusan számolva mintegy 

275 liter (a kőrösi mérték szerint 540 liter), azaz 2,75, illetve 5,4 hektó. A „karika-

fa” bor ára 20 forint körül alakult, s ez 17 köböl, illetve 158,4 (306) liter volt.  

 
723  PML NkV SZK 1690/91. 136.  
724  Vö. Bogdán 1991: 222. 
725  PML NkV SZK 1636/37. 1189–1190.  
726  Bogdán 1991: 178. 
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A városi tanács ritkán még vásárolt bort távolabbi helyekről is a 17. század 

végén. Már Baranyából, Szeged vidékéről, Csongrádról nem érkezett bor Nagy-

kőrösre. A városi tanács számadása szerint „bort vettünk Gyöngyösön Rhn 1” 

1692. augusztus 22-én, tehát – mint korábban – csemegefehérbort szereztek be a 

közeli, mátraaljai borvidékről.727 A helyi szőlőtermesztés már kielégítette a városi 

szükségleteket (dézsma, felvásárlás). „Somodi Jánostul edgy Karikafában vettünk 

10 Ako bort Tallr 30” – jegyezte fel a város számadója 1694. május 7-én. Ez az 

adat azért is fontos, mert megállapítható, hogy egy karikafa vagy hordó űrtartalma 

közel 5,5 hektoliter is lehetett.728 

Az „átalag” értéke 8 forint körül, űrtartalma 6,9 köböl, 63,2 liter – a nagykő-

rösi mérték alapján 124 liter – körül alakult.729  

Az „átalag” űrtartalma is változó volt. A városi tanács által 1647-ben felvásá-

rolt újbor mennyiségének kimutatása szerint például Polgár Pétertől vettek egy 

átalagot 14 forint 50 dénárért, s ebben volt 28 köböl. Polgár János átalagja 17 

köböl, értéke 8 forint és 50 dénár, Péter Deák átalagja 16 köblös, 8 forint, Faragó 

Márton átalagja 28 köblös, 14 forint értékű, Jakaffi Benedek átalagja 15 köböl 10 

forint és 13 dénár áron.730 Egy-egy átalag űrtartalma 137,4 és 256,5 – a kőrösi 

mérték alapján számolva 306–504 – liter között ingadozott. 

A borforgalomra, hordómértékekre vonatkozóan a 17. század végéről az 

1693/94-es esztendőt emeljük ki. Buda 1686-ban történt felszabadulása után 

Nagykőrös környékén is megszűnt a török hatalom. Ennek egyik jelentős követ-

kezménye az, hogy a törökök már nem „vendégeskedtek” a városban, a borfo-

gyasztásuk sem károsította a kommunitást. A városban megforduló katonaság, a 

kvártélyosok már részben megfizették a fogyasztott bort.  

A város csapszékein folyó borok kimérése május elején kezdődött:731 
 
Május 2. „Varga János [csapláros – N.L.F.] edgy 12 akos Hordot ki arulvan  
Számot advan rolla adott belőlle     Tallr. 34. Polt.  6 
Május. 3. Tetczik egy felben valo Hordot     12   8 
 Tetczik12 Akos Hordot ki arulvan”     32 20 
Május. 5. „Szabo Mihaly Csaplarosunk be advan az Pinczeben edgy 10/II Akos  
 Hordot ki arulvan”        32 20 
Május 6. Szabo Mihaly „10/II akos hordót”    21 11 
 Szabó Mihály 12 „Akos Hordót”     27 46 

 

„[It fogyot el Tavalyi Birák Urainktul az eő kglmek keze alá adott Dézma bor]” 
 

 
727  PML NkV SZK 1692/93. 61.  
728  PML NkV SZK 1694/95. 49.  
729  Bogdán István csupán Tokajból említi az átalagot. A Tokaj-Hegyalján egy átalag űrtartalma a 

17. században 67,14 liter volt. Bogdán 1991: 156. 
730  PML NkV SZK 1647/48. 221–228.  
731  PML NkV SZK 1693/94. 3282–84.  
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„Már eze‟ntul az Penzen vett Boroknak Introitussa kővetkeznek rendel kiket 
Mostani Secundarius Biro Erdős János, és Somodi János Uraink szedtenek” 
 
Május 9. Szabo Mihály „9 Akós Hordobol számot advan rolla”  22 45 
 Szabo Mihaly „12 Akos Hordorbol szamot advan”   26 46 
Május 12. „Gyenes Mihaly 12 Akos Hordajat kiarulvan”   34   4 
Május 14. Szabó Mihály „Semberi Jakab Hordoját ki árulván az ki volt 
  10 Akos”           27 10 
Május 15. Szabó Mihály „Molnar Istok Bora felel” 7 akót   19 16 
  „Pataki János Hordoját” 6 akót       17 16 
Május 16. „Szabo Janos Csaplárosunk Tott Peter Hordojat” 6 akót 13   4 
Május 17. „Szabo Janos Csaplaropsunk Farago Janos Karifaját ki arulvan az 
  Ki volt 9 Desas szamot advan rolla”      27 18 
Május 22. „Szabo Mihaly Csaplárosunk Kecskéi Szabo Janos 8 Desás es 58 
  Itcés Karikafáját ki árulván”       22,5   – 
 „Kozma Ferencz 10 Desas 40 Itces Karikafajáról számot 
  adván”            28 22 
Május 23. „Varga János Sigri István 10 Desas 42 Itczes Karikafaját”  29 17 
Május 25. Szabó Mihály „Száraz István 10 Desás, és 32 Itczés Karikafaját” 31 19 
 Szabó Mihály „Bakonyiné 10/II akos hordóját”    25 19 
Május 30. „Szabo Mihály Csaplárosunk Csapo János 10 Desas 17 Itczes 
  Karikafaját ki arulvan”         29 13 
Június 3. Szabó Mihály csapláros Bata Péter „12 akos hordojat”  31 22 
Június 6. Szabó János csapláros „Szivos István 11 Desás és Itczes  51  
  Karikafajarol” számot adván       34 12 
Június 9. Szabó Mihály csapláros „Bakonyine 9 Desas és 58 Itczes 
  Karikafajáról”          27 45 
Június 16. Szabó Mihály csapláros „Tőrök Janos 11 Desás, es 4 Itczes 
  Karikafaját”           29 22 
 Szabó Mihály csapláros „Meszaros Istvan 10 Desas 4 Itczés 
  Karikafaról”           20 41 
 Szabó Mihály csapláros „Monos Istvan 7 Akos Hordoját  
  Ki arulvan”           16 50 
Június 22. Szabó Mihály csapláros „Berkes István 10 Desas, és 32 Ittczes  
Karikafajat”             29 22 
Június 30. Szabó Mihály csapláros „Szemere Paál 10 Desas Karikafaját” 24 15 
Július 13. Szabó Mihály csapláros „Hegedűs István 9 Desás, 54 Itczés 
  Karikafajából”          23   4 
 
„NB It Negy Polturás bor kezdődik Die ibidem 13 July 
 Szabo Mihaly Csaplárosunk Oskoda János 11 Desás, és 5 Itczés 
  Karikafaját ki árulvan         42 10 
 Item Szabo Mihaly csaplárosunk Hadas Mihály 7 Akos Hordojáról 23 20 
 Item Szabo Mihaly csaplárosunk Takács István 7 Akós Hordoját 20   8 
 Item Szabo Mihaly Csaplárosunk Borbély Mihály 6 desás hordoját 
  ki árulván            19   5 
Július 24. Szabó Mihály csapláros „Konya István Karikafaját”   30,5   – 
 Szabó Mihály csapláros „Czirják Szűcs István 12/II Akos Hordajáról” 23 20 
 Szabó Mihály csapláros „Suhogo Panna 6 Akos Hordoját”   18 54 
Július 25. Szabó Mihály csapláros „Szűcs Dávid 9 Desás Karikafajáról” 28   4 
 Szabó Mihály csapláros „Dőmény András 7 Akos Hordojat”  18 54 
Augusztus 6. Szabó Mihály csapláros „Gabi Mihály 5 Desás 44 Itczes  
  Hordoját”            14,5   1 
Augusztus 15. Szabó Mihály csapláros „B Szabo János 6 Desas 38 Itczés 
  Hordoját”            22 48 
Szeptember 13. Szabó Mihály csapláros „Toth Lőrincz Hordojat”  17 57 
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Szeptember 17. Szabó Mihály csapláros „Csányi Toth János Hordoját” 13 15 
      „Summarium Tallr 958 Polt 31” 
 
„It már az Ujj Dezma bor Introitussa következik rendel, ket Polturan 
Irczejét arulvan a‟Die 8tobris  
 
Die 21 Octobris Szabó Mihály Csaplárosunk edgy 13/II Akos Hordot  
ki arulván”              24 30 
 „ket hordobul”            33 44 
Október 22. Szabó Mihály csapláros „13 akos, es 45 Itczes hordot”  22 14 
Október 23. Szabó Mihály csapláros „edgy Edgyes fábol az ki volt Akos” 44 42 
Október 31. Szabó Mihály csapláros „13 Akos Hordot”    22 54 
November 1. Szabó Mihály csapláros „14/II Akos Hordót”   27 56 
 Szabó Mihály csapláros „15/II Akos Hordót”      29 31 
November 4. Szabó Mihály csapláros „12 Akos Hordot”    22,5   2 
November 6. Szabó Mihály csapláros „10 Desas Karikafat”    19 20 
November 10. Szabó Mihály csapláros „edgy 10 Desas Edgyesfat ki árulván” 52 24 
 Szabó Mihály csapláros „8 Desás, és 48 Itczés Karikafát”   15 46 
November 11. Szabó Mihály csapláros „12 Desás, és 22 Itczés Karikafat”  20,5   2 
November 13. Szabó Mihály csapláros „edgy Edgyes fát az ki volt 20 Desas” 56 10 
November 16. Szabó Mihály csapláros „edgy Edgyes fát ki árulván, az ki volt 
  19 f 40 Desás”           55   – 
November 29. Szabó Mihály csapláros „18 Desás, es 16 Itczes Edgyesfat” 50 10 
December 5. Szabó Mihály csapláros „12 Akós Hordót    32 27 
 Szabó Mihály csapláros “ 13 Akós Hordót”      35 28 
 Szabó Mihály csapláros “11 Akós Hordót”      29 56 
December 6. Szabó Mihály csapláros 14,5 akós hordót, “az melyet prae 
  mendara ittanak meg az nallunk quartélyos Tisztek 
  abbul árult ki”             8   6 
December 16. Szabó Mihály csapláros “Szappanos Kata 13 Akos Hordoját” 36 54 
 Szabó Mihály csapláros “Tasi Varga János 15 Akos Hordoját ki 
arulván”               42 11 
 Szabó Mihály csapláros „13 Akos Hordót”      36 17 
December 23. Szabó Mihály csapláros „egy 12 akos hordot”   32 28 
 Szabó Mihály „egy egyesfát ki arulván”       56 58 
1694. január 4. Szabó Mihály csapláros „13 akós hordót”    35 56 
Január 5. Szabó Mihály csapláros „Hadas Mihály 10 Desas, és 4. Itczes 
  Karikafaját”            28,5   – 
 Szabó Mihály csapláros „egy 10 Desas Karikafát”      29   6 
 Szabó Mihály csapláros „egy 12 Desas Karikafát”     33 54 
 Szabó Mihály csapláros „13/II akós hordót”      36 48 
Január 8. Szabó Mihály csapláros „Siros Mihály 12 Desás Karikafájat” 40 16 
 Szabó Mihály csapláros „Vas Mihály karikafaját”     35 56 
 Szabó Mihály csapláros 12 akós hordó”       35 32 
 Szabó Mihály csapláros „12/II Akos Hordot”      33 40 
Január 16. Szabó Mihály csapláros „11/II Akos Hordot”    31 28 
 Szabó Mihály csapláros „edgy 11 Akos hordót”     30   6 
 Szabó Mihály csapláros 12 akós hordót”       33   – 
 Szabó Mihály csapláros „edgy 10 Akos ujj Hordót”    28 20 
Január 26. Szabó Mihály csapláros „Sűket Benendek 14/II Akos Hordoját” 38 20 
Január 27. Szabó Mihály csapláros „edgy 11 Akos Hordot”    29 32 
 Szabó Mihály csapláros „13/II Akos Hordot”      32 50 
 Szabó Mihály csapláros „13 Akos Hordot”      38 49 
 Szabó Mihály csapláros „”13/II Akos Hordot”     38 10 
Február 6. Szabó Mihály csapláros „13/II Akos Hordot”    35   – 
 Szabó Mihály csapláros „15 Akos Hordot”      42 36 
Február 10. Szabó Mihály csapláros „Berkes István 10 Desás es 32 Itczés 
  Karikafaját”            30 40 
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 Szabó Mihály csapláros „12/II Akos Hordot”      33 40 
Február 11. Szabó Mihály csapláros 11 akós hordót     30 40 
 Szabó Mihály csapláros 14 akós hordót       39 47 
Február 20 Szabó Mihály csapláros 11 akós hordót     21   2 
 Szabó Mihály csapláros 15 akós hordót       40   ½  
 Szabó Mihály csapláros 11 akós hordót       30 22 
 Szabó Mihály csapláros 15 akós hordót       42 15 
Március 3. Szabó Mihály csapláros14 akós hordót      37,5   – 
 Szabó Mihály csapláros 15,5 akós hordót       43   8 

 

„NB Itt már négy Polturás bor kezdődik” 
 
Március 3. Szabó Mihály csapláros „Edgy Hordót”     45 19 
 Szabó Mihály csapláros 14 akós hordót       41 23 
Március 10. „Szabo Mihály Ordinarius Csaplarosunk edgy 11/II Akos hordót 
  ki arulván            40 11 
 Szabó Mihály csapláros 11 akós hordót       40 34 
 Szabó Mihály csapláros 12 akós hordót       43 21 
Március 19. Szabó Mihály csapláros „Kis Biro Urunk Karikafáját”  34 42 
 Szabó Mihály csapláros „edgy Karikafát ki arulván az ki volt  
  11 Desas Szamot adván rolla adot be”      43 26 
 Szabó Mihály csapláros 10 akós hordót       37 47 
 

„Itt fogyott el az Dezma bor” 
Die 20 Marty Kezdetett árúltatni az Penzen szedetett bor” 
Szabó Mihály csapláros „Bali Mihály 12 Akos hordaját”    41 50 
 Szabó Mihály „Bakonyne 10/II Akos hordojat”     33 50 
Március 28. Szabó Mihály csapláros „Kónya István Karikafáját”   41 55 
 Szabó Mihály csapláros „Kónya István Karikafáját”    41 50 
 Szabó Mihály csapláros „Kónya István Karikafáját”    31   7 
Március 30. Szabó Mihály csapláros „Kónya István Karikafáját”   35 27 
Április 6. Szabó Mihály csapláros „Hadas Mihály 14 Akós Hordajáról” 51   8 
 Szabó Mihály csapláros „Gyenes Mihály Karikafáját ki mérvén”  35,5   – 
 Szabó Mihály csapláros „Gyenes Mihály 10. Akos Hordajat”  36 14 
 Szabó Mihály csapláros „Gyenes Mihály karikafaját”    38 32 
Április 15. Szabó Mihály csapláros Rőzőné karikafáját     44   – 
 Szabó Mihály csapláros Bakonyiné karikafáját      42 59 
 Szabó Mihály csapláros Szabó István karikafáját     40 12 
Április 23. Szabó Mihály csapláros Szabó István karikafáját    42   8 
 Szabó Mihály csapláros Oskoda János karikafáját     38 41 
Április 26. Szabó Mihály csapláros „Erdős János Hordoját ki árulván” 44 54 
 Szabó Mihály csapláros „Erdős János Hordoját ki árulván”   37 27 
Április 29. „Török János árult ki az Ecclaesia borai közzül edgy hordot” 36 43 
Április 30. Szabó Mihály csapláros Bakonyiné karikafáját    31   6 
 Szabó Mihály csapláros Farkas István 10 akós hordóját    39 42 

 

Nagykőrös városa az 1693/94-es hivatali esztendőben is tekintélyes mennyi-

ségű bort méretett ki a csapszékeiben. Annak hozzávetőleges mennyisége 786 

akó, 350 dézsa és 410 icce. Tulajdonképpen a ‟karikafa‟, ‟hordó‟ göngyöleg isme-

retes a bor tárolására, s azoknak mértékét rendszerint ‟akó‟-ban, ‟dézsá‟-ban, 

‟iccé‟-ben határozták meg. A ‟karikafa‟, ‟hordó‟ űrtartalma, nagysága változó volt 

(4–8 hl között). A fenti lajstromból ismeretessé válik, hogy egy ‟karikafa” 10 akós 

vagy 9 dézsa nagyságú is lehetett. Bogdán István meghatározása szerint a pozso-
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nyi akó 1593 és 1874 között használt mértékegység volt, 53,73 liternek felelt 

meg.732 A pozsonyi akó mértéket véve számításunk alapjául Nagykőrösön egy 10 

akós hordó mintegy 537,2 liter mennyiségű volt. Bogdán István néhány adatot 

ismer a ‟dézsa‟ mértékegységre vonatkozóan. A 17. századból Nyitráról említi, 

mely szerint egy dézsa 48 liter volt.733 Ha a pozsonyi mértéket vesszük számítás-

ba, akkor a kőrösi dézsa mértéke az akónál is nagyobb volt, 59,68 liter lehetett 

egy ‟dézsa‟ bor. A pozsonyi icce 0,839 liter űrtartalomnak felelt meg.734 Nagykő-

rösön a 18. század második feléből, 1767-ben ismeretes – mint utaltunk rá –, 

hogy a mustot „fél-Akós Désával mérték”.735 Eszerint a dézsa 27 liter űrtartalmú 

volt, de egyakós is lehetett, azaz az akó és a dézsa űrmérték azonos mennyiségű-

nek bizonyul. 

A fenti akó, dézsa és icce mértékekben meghatározott bormennyiség mintegy 

635 hektoliternek felet meg. 

A 18. században már a szőlő, szőlőhegy nagyon fontos művelési ág és gazda-

sági tényezővé vált a lakosok számára, s általuk nemcsak Nagykőrös, de Cegléd 

és Kecskemét mezővárosok számára is. A várost övező homokhátak virágzó sző-

lő- és gyümölcskultúrát teremtettek. Mivel a borkimérés, kocsmáltatás joga to-

vábbra is a városi hatóság privilégiuma maradt (pl. a bordézsma szedése, a bor 

kimérése, az „álkorcsmák”, „kurta kocsmák”, zugkimérések büntetése), így a vá-

rosi számadások igen hitelesen dokumentálják azt.736 Az 1741/42-es hivatali esz-

tendő számadásait emeljük ki.737 A város, mint korábban, vásárolt bort a kőrösi 

termelőktől, ugyanakkor a dézsmabor mellett adó fejében is szedett „porció”-

bort. Továbbra is vásároltak bort vidékről, így a szomszédos Kecskemétről, Bu-

dáról. A városban több csapszék működött, és volt egy vendégfogadó is a köz-

pontban. A kocsmárosok név szerint is ismeretesek: Varga János, Szitás Miklós, 

Csizmadia János, Szabó András, Szabó Benedek, Szabó Pál, Biczó János, Balog 

János, a „Vendég fogadós” Gyarmati István volt. Ők vásároltak bort a lakosok-

tól, ők mérték ki a város dézsma- és porcióborát is. Az elszámolás szerint 1741. 

május 25-én a „Vendég fogadóban elmért Gyarmati Istvántul” három hordó 2½ 

akó bor volt. Akó”. Június 1-jén a „Vendég fogadóban ki mert Hordo volt Kato-

na Istvántól” három hordóban 19½ akó, „Katona Gergely Uramtul” 6 akó, 

 
732  Bogdán 1991: 135–136. Egy budai kis akó 36,93 liter, egy nagy akó pedig 58,6 liter, a csongrádi 

akó 50,36 liter. 
733  Bogdán 1991: 170. 
734  Bogdán 1991: 208. 
735  Novák 1994: 529. 
736  A rendi viszonyok restaurációja ellenére Nagykőrös mezőváros – élén a nemesekből álló tanács-

csal – képes volt a 18. században is megőrizni egységét, viszonylagos autonómiáját. Földesurai-
hoz cenzuális viszony fűzte, gyakorlatilag a városi hatóság volt a földesúri hatalom megtestesí-
tője. Novák 1994. 

737  PML NkV SZK 1741/42. 
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„Szokolánetól” 5¾ akó, valamint „Csepleszné Aszonytul” vásárolt 7¼ akó bor. 

Június 28-án „Csizmadia András által kimért Hordo Borok” voltak, az egyik leg-

tekintélyesebb kisnemes gazdától, „Beretvás János „Urtul 9¾ Akó”, „Jenei Toth 

9 Ako”. Augusztus 18-án „A Vendég fogados Fruttus István Urtul vett Boraibul 

hozott be, a‟ Bor volt 4. Hordoban 34¾ Ako […] jött f 30 dn 70”. Július 17-én 

„Szitás Miklós Kis Demetertül vett Portios Borbul” mért ki 8¼, 9½ , 9, 6½, 9, 

15¼ akós hordó bort. Ugyancsak ő 33½, valamint Pap Istvántól hozott 34¼ akó 

dézsmabort is árusított a csapszékben.  

A nagykőrösi tanács is bírsággal sújtotta azokat a lakosokat, akik tiltott bor-

méréssel foglalkoztak, „ál-” vagy „kurta korcsmát” tartottak. Erre vonatkozóan 

az első statútumot 1708-ban hirdették ki:  
 

„Ha valakiken tapasztaltatik azon tőrvenytelenseg hogy az Varas Privilegiumak 
Praejuduciumara Al Korcsmát arul tizen két forintokban meg büntessenek, es boros 
hordokk fenekét ki vágják…”  
 

A rendeletet „mostani Biro Szabo János és Dobos Pál”, valamint a szenátorok, 

akik „akar masok ellen partyat fogjuk és alkalmazzuk Kőteleségűnk Szerint”, ne-

vezetesen Erdős István, Karay Ferenc, Torsa Albert, Bozo Pál, Pap József, Szabo 

János, Sepsei István, Siros Mihály, Kovács István, Dus János, Thot Pál, Fruttos 

István, Jo Gergely, Szalay András, Sánta Ferenc, Beretvás István, Berkes István 

emelték törvényerőre, Jenei István nótárius által téve protokollumba.738 Kecske-

mét, Cegléd városa is fellépett a tilalmas kocsmáltatás ellen. Például a ceglédi ta-

nács ebben az ügyben hozott határozatot 1851. december 28-án:  
 
„Tapasztaltatván, hogy mind a‟ városban, mind pedig az aklokon – úgy nevezett kurta 
korcsmák léteznek – komolyaan figyelmeztetnek a‟ lakosok hogy illy – törvény ellenes 
– és a‟ közbátorságra nézve is igen veszedelmes – vissza éléstől jövőre óvakodjanak, 
mert aki e‟ tilalom ellen is kurta korcsmát merészel tartani, – a‟ meg szabott 12 pft 
büntetés és italai elkobzásán felül – kemény testi büntetést is von magára.”739  
 

Ugyancsak a ceglédi tanács hozott határozatott a házaknál történő bormérés ellen 

1857. január 1-jén:  
 
„Figyelmeztetnek minden gazdák, hogy házaiknál összejöveteleket úgy nevezett ivó-
kat és devernákat meg ne engedjenek, mert azon házi gazda – kiknél fogyasztattatik 
összves vendégeivel együtt bezáratni, ‟s azon fölül a‟ Tett Szolgabíróság rendelete sze-
rint amennyire annyiszor 5 pengő ftokban büntettni fog.”740 

 

 
738  PML NkV Tan. Jkv. 1639–1717. 137. 
739  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1851. dec. 28. 13. sz. 
740  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/58. 1857. jan. 1. 2. sz. 
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Az országos vásárok nagy hasznot hoztak a városnak, a város csapszékeiben 

jelentős mennyiségű bor fogyott el. Nagykőrös mezővárosi (oppidum) jogállásának 

fundamentuma volt a vásártartási jog megszerzése. A 14. századtól évente három 

alkalommal, március elején Frigyes-napkor (március 6.), Szent László király nap-

kor (Szent László király a nagykőrösi római katolikus templom védőszentje) (jú-

nius 27.), valamint október 26-án, Szent Demeterkor. A 18. század közepétől, 

1749-től Mária Terézia királynő engedélyezte a Szent György-napi vásár megtar-

tását is, április 24-én.741 A központban volt a kirakodóvásár, a várostól délre eső 

területen pedig a „baromvásár”, amely három napig tartott, megelőzve a kirako-

dóvásárt. Vásárnapokon közeli-távoli vidékekről érkező, jelentős sokadalom for-

dult meg Nagykőrösön. Természetesen a lacikonyhák, pecsenyesütők mellett az 

italmérések is jövedelmező forgalmat bonyolítottak le. Ezt igazolja az 1741/42-es 

hivatalos, számadási esztendő is.742 „Vásári alkalmatossaggal Sz: Laszlo Napkor a 

Felső Vásár Pinczéjében mérettettek el” 9 hordó borok, melyek közül „Pataki 

István Uramé” volt egy 8¼ akó és egy másik 7¼ akós, a többi: 8¼, 7½, 8½ , 7¾, 

6, 8½, 8½, 7¼ és 5 akós hordó, „Ezek voltak Simon Uramé”. 1742. március 12-

én „Mészaros Gergely az Barom Vásarban el arult 8¾ Ako Borbul hozott bé f 

17,,34. Szin Bor hozodott vissza Ako 1½ Sepreje volt 99 Ittze” – jegyezték fel. 

„Az elmult Fridericusi Vásárban Szabo András és Szabo Benedek árultak el 3. 

Hordo Borokat” (kettő 10¾ és egy 8½ akós), amelyekből 75 forint és 7½ dénár 

haszon származott, ugyanakkor „Szin Bort hoztak vissza 111½ Ittzét”, „Sepreje 

volt 150 Ittze”. Ugyancsak a Frigyes napi vásár alkalmával „A‟ Masodik 

Pinczeben Szabó Pál és Biczo János Árultak el Ket Hordo Bort”, összesen 17½ 

akót 41 forint és 2½ dénár értékben. 

A külső helyekről származó bor is hozott hasznot a városnak. Ismeretes, hogy 

1741. október 21-én Balog János kocsmáros „Kecskeméti Vásáros Mészáros 

Páltol vett” 4½ akót, majd október 28-án Szitás Miklós, szintén Kecskemétről 

származó, két hordóban 6 és 4¼ akó bort mért ki. November 11-én Varga János 

„egy Hordo Kecskeméti Borból 7¾ Ako” mennyiségből származó 27 forint 61 

dénár bevétellel számolt el. Október 27-én „Balog János 10 ¼ Ako Budai borbul 

hozott f 45 dn 40”, majd november 11-én a „Vendég fogadobul bé hozott 

Hordo Borok Budaiak” száma öt volt, s az összesen 45½ akó bor értékesítéséből 

származó 201 forint 55 dénár bevételt fizethették be a város pénztárába. 

 
741  Novák 1986. 
742  A középkor folyamán hagyományosan Szent György napján (április 24.) választották meg a me-

zőváros vezetőit, a főbírót, másod-, számadó vagy kisbírót, a többi városi hivatalnokokat (a hús 
kimérését felügyelő székbírákat, a kocsmákért felelős borbírákat, a vásárokat felügyelő vásárbí-
rót). A 18. század közepén következett be változás a tanácsi választás rendszerében. A gazdasá-
gi esztendőt lezáró nagy vásár után, Dömötör napját követően, 1757-től mindenszentek napjá-
ra, november 1-jére került a bíróválasztás időpontja. Novák 1994: 331–332.  
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Az 1741/42. évi borforgalom, a csapszékekben és vendégfogadóban kimért 

bor mennyisége mintegy 1.194 akó, 635 hektoliter volt. 

Hogy milyen nagy forgalmat bonyolítottak le a város kocsmái, igazolják az ott 

használt nagy mennyiségű ivóedény-szükségletek. A város rendszerint ezrével vá-

sárolta a piacon a Gömörből s Felső-Magyarország más vidékeiről (pl. Hont, 

Nógrád) származó ivóalkalmatosságokat. Például a város 1720-ban „Bor ivó 

kályhákat” vásárolt 4 forintért a helyi piacon. Az 1722. évi számadás szerint „Ivó 

kályhákat” és „Csuprokat” szereztek be.743 A számadó feljegyezte, hogy 1741. jú-

nius 20-án „Pinczekre vettem 1400. Kancsot a‟ f. 2. f 28”, június 29-én pedig 

„Vettem 98. Pinczere valo Korsot f 2,,05”.744 A kiadásokat könyvelő hivatalnok 

1775. április 28-án jegyezte fel, hogy a „Város Korcsmajara 1600 Vászon Kan-

csót vettem” 24 forintért, majd november 3-án vásárolt 1800 kancsót 27 forint 

összegben.745 

A nógrádi Újfaluból Lőrintzik Pál rendszeresen szállított ivóedényeket Nagy-

kőrösre. Például az 1753–54-es számadási esztendőben a taanács három alka-

lommal 3950, 1761–62-ben szintén három esetben 4980 kancsót vásárolt tőle a 

város korcsmáiba, csapszékeibe.746 Az ivóedények többsége meszelyes (szűk fél 

liter űrtalalmú) mázatlan vászonkancsó volt. Ennél jóval kevesebb az iccés (kb. 1 

literes) ivóedény. Hihetetlenül nagyarányú volt az ivókancsók fogyása. Tekintettel 

arra, hogy a kőrösiek is rendre termeltek bort, az ő kocsmai fogyasztásuk vi-

szonylag elenyésző lehetett. A nagymérvű fogyasztásra, illetve az ivókancsók 

számának fogyására (törésére) a helyben állomásozó és átmenő nagyszámú kato-

naság adhat magyarázatot. 

A számadások azt is regisztrálták, hogy a borforgalmazás során, a színbor 

mellett mennyi seprő, azaz borüledék keletkezett. Ebből főzték, égették a tömény 

szeszes italt, az „égettbort”. Ennek értékesítéséből is számottevő bevétele szár-

mazott Nagykőrös városának.  

A kőrösiek borát a város ugyan felvásárolta, azonban a gazdák távolabbi he-

lyeken is értékesítették, akárcsak a szőlőt. Ebből nagy feszültség támadt a város 

és a lakosok között, mivel a város érdekeinek sérelmét, kárát tapasztalta a dézs-

macsalás miatt, amire a lakosok viszont természetszerűen törekedtek. Például a 

nagykőrösieknek jelentős jövedelme származott a bor- és gyümölcskereskede-

 
743  Itt említjük meg, hogy a ‟kályha‟ eredeti jelentése ‟cserép‟. A fűtőalkalmatosság neve „kemen-

ce”, a „kályha kemence” és „sárkemence” között az volt a különbség, hogy az előbbi cserépből, 
„kályhákból” készült, a másikat pedig vesszővázzal sárból tapasztva készítették. Az égetett 
agyag, a cserép vagy kályha edény szolgálhatott ivásra is „ivó kályhaként” mint bögre, csupor, 
vagy kancsó. Novák 1999: 19–20. 

744  PML NkV SZK 1741/42. 
745  PML NkV SZK 1775/76. A „vászonkancsó” tulajdonképpen mázatlan cserépedény. 
746  PML NkV SZK 1753/54. jún. 13. 1800 db, júl. 16. 300 db, dec. 22. 1850 db; 1761/62. jún. 14. 

1630 db, jún. 29. 3000 db, aug. 18. 350 db. 
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lemből. Rendszerint gabonát hoztak érte cserébe a Jászságból és a Tiszántúlról. 

Tekintettel arra, hogy a mezővárosnak jelentős jövedelme származott a bordézs-

mából, a magisztrátus határozottan fellépett a dézsmacsalás, a dézsmálás előtti 

borértékesítés ellen. A kőrösi magisztrátus 1787-ben kifogással élt ez ellen: a 

környékbeliekhez, ceglédiekhez képest Nagykőrösön  
 

„nagy a‟ külömbség, és éppen ollyan a‟ minémű vagyon a‟ Kőrösi és más Helyeken 
való Dézma adás között: ugyanis mind a‟ dézmát mind p[edi]g a‟ sedecimát‟ 
M[a]g[ist]r[a]tus ki árendálván /:a‟ melly árendát a‟ M Bíró a‟ Lakosok[nak] con-
cursussusa nélkül fizeti:/ olly könnyebséget készít a‟ Lakosoknak el által, hogy mi-
helyt a‟ Lakos Kádra le szedi, szőllejét, mindjárt azont tisztulatlan, seprőstől viszi be 
a‟ Város Pinczéjébe tsak és tsupán a tizediket, azt is tsak a‟ maga emberségire kinek 
kinek hagyja a Mgrtus, hogy mennyitől hozza bé azt a‟ Tizediket, már pedig ha nem 
tudják, kérdezzék meg, ha nem akarnak tovább menni tsak a‟ szomszéd Czegléd Vá-
ros bélieket: meg mondják azok, hogy ők midőn már hordókban meg tisztult a‟ bor, 
akkor akozván a‟ Tiszt viselők boraikat, kéntelenek az 5iket és 10diket a‟ mint a‟ Tiszt a‟ 
leg jobbikat ki mutatja, dézmáúl bé vinni: azomba még tsak enni való szöllőt is 
szoross engedelem nélkül egész szüretig szőllejéből vinni nem szabad, holott jól meg 
lehet azt is jegyezni és tudja Pest, ‟s más körül lévő Helységek, a‟ hol szőllő nem igen 
vagyon, mennyi temérdek sok szöllőt Kostikon el hord a‟ Kőrösi Nép szüretig. Látni 
való tehát mind ezekből hogy ha a‟ két rendbéli Dézmát Kőrösön is még pedig szo-
rosan ki adnák a‟ Lakosok, és a‟ szöllő termést szüretig nem fogyasztanák, három any-
nyi, vagy tőbb dézmája jönne be a‟ Városnak…”747  
 

Mivel továbbra is gondja támadt a városi hatóságnak a bordézsmabevétel miatt, a 

tanács 1802. szeptember 19-én ismét napirendre tűzte a kérdést:  
 
„Szóbeli jelentés tétetvén a‟ N. Tanáts előtt az eránt: Hogy a‟ Lakosok az eddig szo-
kásban volt abbeli szabadsággal felette viszsza élvén, sokan egész szőllejeknek termé-
seket eladták, többen Pestre, vagy más Helységekbe vagy el adni, buzáért tserébe tsak 
nem egészszen el hordták.”  
 

Mivel ebből nagy kára származott a mezővárosnak, azt a határozatot hozta: hogy 

„a‟ mai naptól fogva senkinek is szőllejit ezután esztendőbe többé eladni Pestre 

vinni, vagy falukra tserébe hordani egyátallyában nem fog szabad lenni”.748 

A nagykőrösiek tehát, rendre Pestre hordták a gyümölcsöt és bort, de a közeli 

és távoli helységekbe is történt szállításuk. Például 1779 novemberében Irsára vit-

tek bort „valamely cserére”. Nemes Gál István szenátor feljegyzése szerint 1807. 

augusztus 30-án „Jász Ladányi Árendás” vitt el tőle hat hordó bort 28½ akó (kb. 

16 hl) mennyiségben. „Nemtsik Sógora” szeptember 3-án Jászapátiba adott el 4 

 
747  Pest Megyei Levéltár (PML) Nagykőrös Város (NkV) Tanács Közigazg. ir. 1781–1791. Nro 

944; vö. Novák 1994: 528.  
748  PML NkV Tan. Jkv. 1796–1805. 364–365.  
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akó bort. Szeptember 29-én 13 hordóban 96 akó (kb. 54 hl) bort szállítottak 

Jászapátiba, s ebből a mennyiségből mintegy. 33 hektó képezte Gál István tulaj-

donát. Amikor Gál István szenátor édesapja elhalálozott 1802-ben, ismeretessé 

vált, hogy egy „Tiszabői Zsidó” kereskedőnél maradt öt hordója 37 akó űrtarta-

lommal, ezenkívül „tavai vitel Akó 4” egy hordó bor, valamint egy 1 akós pálin-

káshordó is. Helybéli görög kereskedők is foglalkoztak bor értékesítésével. 

„Tanátsbeli Veres Istvány Úr” végrendeletének végrehajtása során derült ki 1806. 

február 1-jén, hogy a hordók egy része azért hiányzott, mivel azok részben „el 

adott Borokkal Szarvason” voltak találhatóak.749 

Tehát a nagykőrösi és környéki, így a ceglédi és kecskeméti borok is – kelendő 

árucikknek számítottak a nagyobb kereskedelmi központban, Pesten, valamint 

azokon a közeli és távoli, tiszántúli vidékeken, ahol, jóllehet termett szőlő és bor-, 

de mégis keresett volt a jó minőségű homoki bor.750 

A 19. század eleji nagyarányú homoki szőlőtelepítések – mint Cegléd eseté-

ben, a borászat jelentőségét is súlypontozza. A mezővárosi hatóságok korábban 

dézsmabort szedtek a szőlősgazdáktól, a 19. század közepén azonban – a szabad-

ságharc bukását követő osztrák önkényuralom „korszerű” adópolitikájának tulaj-

doníthatóan – bevezették a fogyasztási adót. Cegléd város például 1852. novem-

ber 21-én hirdette ki a felsőbb rendeletet:  
 

„1ör Fogyasztási adó fizettetik azon musttól, szőlő czefre ás az törkölyön álló bortól, 
és színbortól, mellyet a‟ közbirtokos a‟ maga házánál el fogyaszt; – és pedig fizetni 
kell minden alsó-ausztriai akótól, melly 70 magyar itczenyi [kb. 63 liter – N.L.F.] – 
mustért és czefréért 36 krt, borért 48 krt ppben. Kivétetik az eladott vagy elromlott 
bormennyiség, valamint a‟ seprő és tőtelék is mi a‟ fejér borra nézve pedig 8. itzébe 
állapíttatik meg, és így marad adó alá bor 10 magyar akóból 8. – veres bor pedig 10. 
magyar akóból 8¾ alsó ausztriai akó. – 2or Ha valamely közlakos a‟ maga házi szüksé-
gére levágott sertés husából ugy szalonnájából valamit el ád, ez az el adandó rész adó 
alá tartozik, egy mázsa 40- pkr. Egy forintra egy réz k[rajcá]r esvén. – 3or Minden köz-
lakos – tartozik a‟ fogyasztási adót Lichtenstein haszonbérlőnek /:irodája van 1ső sz. 
alatti Szekeres féle házban:/ fizetni, még pedig a‟ borért honaponkenti számadás 
nyomán, az el adott húsért pedig – mindenkor elvitel elött. – 4er Köteles minden lakos 
bortermését bejelenteni /:erről jelentési czédulát kap:/ és meg engedni, hogy a‟ ha-
szonbérlő emberei bor mennyiségét megvisgálhassák /:miről aztán a‟ lakos szemle 
ívet kap:/ és honaponként számon vehessék; /:a‟ mikor az elfogyasztott mennyiségért 
két nap alatt eleget kell tennie, aki nem fizetne, büntetést von magára. – 5ör Ha a‟ 
borbol el akar adni a‟ lakos, ezt 12 órával előbb kőteles a‟ haszonbérlő irodájában be-
jelenteni, miről elismerést kérjen, külömben büntetés alá esik. – 6or A‟ büntetést nem 
maga a‟ haszonbéérlő, v‟ meg bízottja határozza meg, hanem az e‟ végre fel állított bí-

 
749  Novák 1994: 622–623. 
750  Galgóczy 1896: 532. 
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róság. Kutatást sem tarthat a‟ haszonbérlő v‟ megbízottja felsőbbi hivatalnok vagy 
községi elöljáró jelenléte nélkül.”751  

 

A forgalmi adózásban változás állott be 1865. január 1-jével:  
 
„A‟ fogyasztási adó jövő 1865ik évre a‟ magas kincstár által házilag fog kezeltetni […] 
figyelmeeztetnek a‟ lakosok, hogy bármi néven nevezendő fogyasztási alá eső ter-
mesztvényeiket vagy tárgyaikat a‟ helyben állomásozó cs.k. pénzügyőrségénél mától 
számítandó 3 nap alatt okvetlen bejelentsék, nehogy ennek elmulasztása következté-
ben büntetés alá kerüljenek. – Továbbá felszólíttatnak a‟ korcsmárosok és hentesek 
ugy minden hus vágók, hogy holnap a polgármesteri hivatalba üzleteik bejegyzése vé-
gett okvetlen megjelenjenek.”  
 

Már január 8-án újabb felszólításra került sor a bor adóztatásával kapcsolatban: 

„Még egyszer felszóllíttatnak a lakosok hogy a fogyasztsás alá tartozó boraikat 

keddig okvetlen bejelentség különben mindenki 2 uj ftra fog megbüntettetni.”752 

 

Égettbor, pálinka 

 

A hagyományos népi kultúrában is fontos szerepet töltöttek be az italok, ame-

lyek között különös jelentőséggel bír a szőlő levéből, mustból erjesztett bor, 

amely évezredes kultúra részének tekinthető. A bor mellett különböző párlatok is 

készültek, amelyeket főzéssel, „égetéssel” állítottak elő, ez az égetett, tömény sze-

szes ital. Ennek a közismert neve a pálinka. 

Az égetett szeszes ital vonatkozásában a történeti etimológia a 17. századból 

ismer adatokat. A pálinka név 1630-ban bukkan fel, 1674-ben ‟palyinka”, 1678-

ban „palénka”, 1689-ben „pályénka”, 1691-ben ‟pajinka‟ néven ismeretes. A pá-

linka északi szláv eredetű szó, a ‟paliť – ‟éget‟ szóból származik. Ennek átvétele a 

biblikus cseh nyelvből eredeztethető, melyet a felső-magyarországi szlávság (tó-

tok) hatásának tekinthetünk. A magasabb fekvésű hegyvidéki tájakon a gyümölcs 

kevés helyen terem meg. Nagyobb mennyiségben nem lehetett szeszes italt készí-

teni belőle, ezért a gabonából (kétszeres, rozs, árpa, tönköly) erjesztett cefréből is 

főzték. Erre utal a történeti etimológia egyik adata 1668-ban, amikor azon utasí-

tás került említésre, hogy „az bor söprőből égett bor”, „gabonából, árpából penig 

pálenka főzessen”. 753 

 
751  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/54. 1852. nov. 21. 3. sz. „Felszólíttatnak és egyszersmind fi-

gyelmeztetnek a szöllős gazdák hogy az idei bor termésüket azonnal amidőn megszűrve van a 
must – és mindezek elötte haza hordják terméseiket jelentsék be a fogyasztási adó haszon-
bérlőúnek – nehogy ennek elmulasztása esetén büntetésbe keveredjenek.” PML CgV Hirdeté-
sek Jkv. 1864/68. 1865. okt. 1. 10. sz. 

752  PML CgV Hirdetések Jkv. 1864/68. 1965. jan. 1. 7. sz.; 1865. jan. 8. 28. sz. 
753  MNyTESZ Harmadik kötet Ö–ZS. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 71. 
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A 16–17. századokban borból, illetve a bor tisztítása, fejtése során keletkezett 

‟söprűből‟ főztek szeszes italt, amelyet „égettbornak” neveztek, így a Duna–Tisza 

köze homokhátságán, nevezetesen Nagykőrösön és Kecskeméten.754  

Az égettbor égetett tömény szeszes ital. A már említett 1668-as történeti etimo-

lógiai adat bizonysága szerint a pálinkát gabonából főzték, égették, míg „az bor 

söprőből égett bort” készítettek. Egyértelmű tehát, hogy a virágzó szőlőkultúrá-

val rendelkező alföldi homokvidékeken az égettbor volt a borseprőből, törköly-

ből, alkalmasint a rossz minőségű borból főzött, égetett szeszes ital neve. Ennek 

legkorábbi előfordulása 1544-ből ismeretes.755 Bővebb ismeretek az égettborra 

vonatkozóan a 17. századból, Nagykőrösről állnak rendelkezésünkre. 

Nagykőrös a Duna–Tisza köze egyik legjelentősebb mezővárosa, amely átvé-

szelve az évszázadok viharait, kontinuusnak tekinthető. Ellentétben más helysé-

gekkel – mint a szomszédos másik két város, Cegléd és Kecskemét –, jelentős 

történeti forrásanyag maradt fenn levéltárában a 17. századig visszamenően. A 

16. századból dokumentumok nincsenek, de a török adóösszeírások fontos isme-

retekkel szolgálnak a társadalmi, gazdasági viszonyokkal kapcsolatban. Az 1546, 

majd az 1562. évi összeírás Nagykőrösön nem igazol szőlészetet és borászatot, 

csupán a gabona, kerti vetemények és gyümölcs termesztését, valamint a juhok-

ból történő adózást s mészárszéki illetéket említik.756 A Nagykőrössel szomszé-

dos településeken voltak szőlőskertek, megtalálható a szőlőtermesztés és borá-

szat. Kecskeméten 1546-ban 100 akcse borvámot fizettek a törököknek, de 1562-

ben már nem szerepel az adóösszeírásban ez a tétel.757 Cegléden musttizedet még 

nem fizettek 1546-ban, de 1562-ben már igen, 1600 pintnek (kb. 8 hl) megfelelő-

en.758 

A 16. század végi tizenötéves háborút követően, az 1606 utáni nyugalmas 

időszak kedvezően hatott a gazdasági fejlődésre. Erre az időszakra tehető a sző-

lőskertek („szőlőhögyek”) kialakulása Nagykőrösön, a mezővárost körbeövező 

homokhátságokon. Legkorábbi adat 1636-ból a Kálmán-hegy létezését bizonyítja a 

mezőváros délkeleti részén (1713-ban egy adásvétel során esik szó „Kalmány 

vagy is alsó Hegyben lévő szőlő” örökségről:759 tehát a város felső részén is volt 

már szőlőterület a 17. század első felében).  

A város határában több szőlőterület is volt, amelyet a városi számadáskönyv a 

szőlőbirtokosról nevezett meg (pontos elhelyezkedésüket nem ismerjük, feltéte-

 
754  Novák 2012, 2013. 
755  MTESZ 3. 1976: 71. 
756  Káldy-Nagy 1985: 385. 
757  Káldy-Nagy 1985: 349. 
758  Káldy-Nagy 1985: 165. 
759  Pest Megyei Levéltár (PML) Nagykőrös Város (NkV) Tanács Jegyzőkönyvei (Jkv.) 1636–1717. 

156.  
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lezhetően a várostól északnyugatra eső homokhátságon volt). 1636-ban ezekről a 

szőlőskertekről is említés történik a dézsmabor beszedése kapcsán. „Az Katha 

hegie dezmaia”, mintegy 79 köböl, és 29 gazdától került beszedésre, „az Agh Ja-

nos szöllejebe‟ walo dezma” megjelölés szerinti területről pedig 329 köböl 88 

pint és 3 icce – a nagykőrösi köbölmértéket véve számítási alapul760 – mintegy 60 

hektoliter dézsmabort szolgáltatott be 64 termelő.761  

A 17. század végén a szőlőtelepítés folytatódott a várostól keletre eső homok 

borította legelőterületen, a Kálmán-hegy, valamint a Kocsérra vezető út és a Hang-

ács mezei kertes határrész közötti területen. Ezt a szőlőt „Hangáts Hegyinek” 

említik a források 1718-ban,762 s valójában a Zsíros-heggyel azonos. 1712-ben már 

megnevezik a Kálmán-hegy mellett található „Temető hegybéli” szőlőket is.763  

A 18. században már léteztek a később nevükön is ismert szőlőhegyek, ame-

lyek a mezővárost szinte körbevették (északon a Pöcök, Bokros-, Hosszúhát, keleten 

a Zsíros-, Kálmán-, Temető-, délen a Tormás-högy, Nyugaton a Földvári, illetve Lencsés-

Világos szőlők). A 19. század második évtizedében került sor szőlőtelepítésre a 

Pálfája-erdő környékén, a Pálfáji és Bántősi Bánom. 

Nagykőrös város számadáskönyvei 1626-tól maradtak fenn, s ezek fontos 

adatokat szolgáltatnak a borászatra, de a szőlőfeldolgozásra, az égetett szeszes-

italra vonatkozóan is.  

Nagykőrös mezőváros, illetve annak vezetőtestülete (magisztrátus) saját gaz-

dasággal, háztartással rendelkezett a 17–19. században. Konyhát tartott fenn, jó-

szágállománnyal rendelkezett. Pincéjében a vásárolt és az adó, dézsma fejében 

beszolgáltatott, helyben termett borokat tartották. A fenntartásról, a különböző 

bevételekről, kiadásokról, vásárlásokról pontos számadást vezetett a városi ható-

ság.764 A 17. században a nagykőrösi borok mellett nagy mennyiségben hoztak 

bort Baranyából, Budáról, Szegedről, Csongrádról, Gyöngyösről, Vácról.765 A bor-

fogyasztást nagymértékben megnövelte a rendszeresen „idelátogató” végvári ma-

gyar vitézek és török katonaság.766  

 
760  Egy köböl 20 icce, azaz mintegy 18 liter. 
761  PML NkV SZK 1636. 222–24.  
762  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 194.  
763  PML NkV Tan. Jkv. 1663–1718. 
764  Ezek a történeti források rendkívül fontosak a mezőváros társadalmi, gazdasági életének vonat-

kozásában, mivel a hatóság készített csupán feljegyzéseket, regisztrációt, a lakosság életét, min-
dennapjait családi feljegyzések nem örökítették meg. 

765  PML NkV SZK 1626–1660. 
766  Érdekességként említjük meg, hogy 1645-ben a törökök – annak ellenére, hogy vallásuk tiltotta 

az alkoholfogyasztást – 2457 pint bort (kb. 46 hl), s ezzel szemben a magyar végvári katonák 
mindössze 170 pint bort ittak meg. 1649-ben az egri, szolnoki, pesti, váci, hatvani, csanádi, 
földvári törökök a város óborából 496,5 pintet, az újborból pedig 3865,5 pint mennyiséget (kb. 
74 hl) fogyasztottak el. A magyar végvári katonák az óborból 491 pintet, az újborból pedig csu-
pán 597 pintet ittak meg. Novák 1978: 33. 
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A nagy borforgalom, borászat – a borfejtés során visszamaradt nagy mennyi-

ségű seprő – lehetővé tette az égetett szeszes ital készítését is. A hivatali admi-

nisztrációnak köszönhetően a város életére vonatkozóan nyerhetünk képet általa, 

s szerezhetünk adatokat az égetett szeszes italra vonatkozóan is.  

A 16–17. században Kecskeméten, Nagykőrösön – bizonyára Cegléden is –

egyöntetűen égettbornak („Vino Cremato”) nevezik a pálinkát.767 Ebből arra kö-

vetkeztethetünk, hogy borból, illetve annak melléktermékéből, a seprőből, tör-

kölyből főzték. A városi számadások bizonysága szerint mind az ó-, mind az új-

bor tisztításából, „fejtéséből” származó seprőből készítettek égettbort. Legko-

rábban Kecskemétről, 1599-ből rendelkezünk adattal az „égett bor”-ra vonatko-

zóan.768 Nagykőrösön a fennmaradt első számadáskönyv 1626-ból említi. A szám-

adást végző bíró feljegyezte, hogy „rget bort hoztunk az Pesti törökök‟k”.769 

1630-ban kiderül, hogy miből készül: az „uÿ bór Sőprőÿenek Eget borat” adták el 

kimérésre a kufároknak.770  

A város saját főzőüzemet tartott fenn, mivel a nagy mennyiségű vásárolt, és 

helyi dézsmaborok fejtése (derítése, tisztítása) során keletkezett borüledék, a cefre, 

borseprő, törköly kifőzése töményebb szesszé, városi privilégiumnak, fontos to-

vábbi bevételi forrásnak számított. A berendezés készíttetése, javíttatása költsége-

it feljegyezte a számadást végző bíró. „Égőt bor Egető fazekat Czinalttak mőgh 

Tőczérőkkel eszve” 1631-ben, amiért 10 dénárt fizettek.771 A város számadó bí-

rójának költségelszámolása szerint 1632-ben, „az bor egető fazokat Varos haza-

hoz czinaltattuk mőgh f 4 dn 25”; „Baltanetul wöttűnk bor egető czerőket” 2 fo-

rint értékben, ugyancsak 1632-ben „wőttűnk. Ket Kőczerőket az Waros szama-

ra” 2 dénár értékben.772 1645-ben arról esik szó, hogy „ket Kőczerőket a‟ 

Czaphoz walokat Budan Uÿtattuk meg”, s ez 50 dénárjába került a városnak.773  

A „czerőke” vagy cserőke a tulajdonképpeni fenyőfa,774 amelyből az égettbor főzése 

 
767  A történeti forrásanyag „Vino Cremato” s nem „Vinum Crematum” szóhasználatot alkalmaz. 

Az ablativusos alak rövidülésnek tekinthető. Más esetben csupán „ex cremato” kerül említésre. 
768  Szabó K. 1934: 51. Itt szükséges szólni arról, hogy Kecskemét mezőváros rendkívül értékes 16–

17. századi levéltári anyaga elpusztult a második világháború idején, így csak a nagykőrösire ha-
gyatkozhatunk, amely ugyan szintén kárt szenvedett a 16–17. századforduló, a tizenötéves há-
ború során, de az 1620-as évektől megmaradtak a történeti források. 

769  PML NkV SZK 1626/27. 96. A szomszédos Kecskeméten 1599-ben a városon átutazó Hektás 
pasa tolmácsának egy korsó „égett bort”, a törököknek Pestre 20 pintet vittek, a Szent Dömö-
tör-nap után ideérkező szolnoki bég és csapata a 97 pint bor mellett két pint égettbort is elfo-
gyasztott. Szabó K. 1934: 51–52. 

770  PML NkV SZK 1630/31. 65.  
771  PML NkV SZK 1631/32. 1. 
772  PML NkV SZK 1632/33. 114, 123, 132.  
773  PML NkV SZK 1645./46. 184.  
774  Nagykőrös számadó bírája 1767. március 18-án jegyezte fel, hogy „Szilosi Mihály Cserőkéért hir 

nélkül menvén” az erdőre, s ezért a kihágásért 28½ dénár bírságot fizetett a város kasszájába. 
PML NkV SZK 1767/68. Nagykőrös Nyársapát pusztáján, egy erodált homokhegyen, Varjason 
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során használatos, alkalmatos edényt is készítették. Mivel az égettbor főzése so-

rán használták az „égőtt bor főző fazékkal” együtt a cserőkét, s kőből is készült, a 

szesz finomítása alkalmával használt gyűjtő, tároló fazékféleségre kell gondol-

nunk.775 Ezt erősíti meg egy 1663-ból való forrásadat, mely szerint „egy Csőbrőt 

az Eghet borosnak” vásároltak 30 dénár értékben.776 A csöbör (vödör) funkciója 

hasonló lehetett a cserőke rendeltetéséhez, tehát – mint esetünkben – a finomított, 

illetve kifőzött szeszes italt tartották benne. Az árát tekintve is nagyobb értéknek 

tekinthető, más eszközökhöz, edényekhez viszonyítva.  

Az égettbor fogyasztásához szükséges edényeket is vásárolt a városi tanács. 

Például 1651-ben „fazekakat ide be Waros szamara az Rema Szombatiaktul 

vőttűnk dn 24 penz arat Ugian azoktul ket Egót Bórós Üveget vőttünk” 8 déná-

rért a számadó feljegyzése szerint,777 majd 1640-ben „ket kis Űweget eget borost 

wettünk dn 6”, „Úwegh poharakat ./. eget borosnak walo Úveg poharakat 

wettünk dn 28” – regisztrálták.778  

Rendszeresen kellett javíttatni a főzőberendezést. „Az Egót Bor Egető Űstőtt 

hogÿ Mattiastul Budara Küldöttük czinaltatný Fizettünk az Kolomparnak f 1 dn 

7” – jegyezték fel 1635-ben.779 A fémedény javítását tehát cigány, kolompár végez-

te. „Az Egetboros Űstnek az Cevit az kompolarral Czinaltattuk dn 48”, ugyan-

csak 1643-ban „az eget boros Űstőt czinaltattuk meg dn 45”.780 1645-ben „az 

Eget bor főző űstőt a‟ kolomparral foldoztattunk megh” 45 dénárért, s „ugian 

azon Kolomparral a‟ Czaphoz Czinyaltattunk ket tőczereket” 30 dénárért – je-

gyezte fel a számadó bíró.781 Az üst, a főzéshez nélkülözhetetlen cső javításával is 

a kolompár vagy „kompolár” cigányok foglalkoztak.  

Az égettborfőzéshez szükséges üstöt a város különböző helyekről szerezte be, 

de javíttatását a helybéli cigányokkal, kolompárokkal végeztette. A kőrösi cívis-

gazdák rendkívül széles látókörű emberek voltak, akik távoli vidékekre is eljutot-

tak (Sárospataktól Bécsig, a török Portától Érsekújvárig), különösen fontos hely-

nek számított Győr, amely a tranzit-jószágkereskedelemben is fontos szerepet 

töltött be. A Kőrösről is származó sőremarhát ide hajtották. A cívisgazdák a vá-

 
egy tanúkihallgatás során 1818-ban elmondották, hogy „ezen a‟ hegyen boczfa apró Cserőkefa, 
galagonya, csipkefa etc. termett”. Tehát „boczfa” bodzafa és „Cserőke”, azaz fenyőfa is megta-
lálható volt a szél tépázta domboldalon (Novák 1994: 28, 896). A cserőke fenyőfanév őrződik 
„Ceglédbercel-Cserő” vasútállomás nevében is. Ez a terület a 18. század végéig, míg a klarissza 
apácák örökébe lépő Vallásalapítványi Uradalom létre nem hozta Bercel telepes községet, Ceg-
léd mezőváros keleti, ligetes, erdős részét alkotta Cserő néven. Vö. Novák 1982. 

775  A történeti etimológia nem ismeri ezt a szót.  
776  PML NkV SZK 1663/64. 120.  
777  PML NkV SZK 1631/32. 107.  
778  PML NkV SZK 1640/41. 200.; SZK 1644. 165.  
779  PML NkV SZK 1635/36. 112.   
780  PML NkV SZK 1643/44. 185, 188.  
781  PML NkV SZK 1645/46. 186.  



570 

rosi tanács megbízatásainak is eleget tettek, mondhatni diplomáciai küldetésük is 

volt. A távoli részekről, a városi tanács megbízásának is eleget téve, különböző 

árucikkeket hoztak vissza Nagykőrösre (késeket, keleti fűszereket, a borászathoz 

és szeszfőzéshez szükséges eszközöket), s azokat helyben értékesítették. Példa-

ként említjük, hogy 1646-ban „Szarka János Urammal Giőrőből hozattunk a‟ 

Czaphoz Iczet Mezelt rez Czewet f. 2 dn” – a városi számadás szerint. Az icce és 

messzely a borméréshez, a rézcső pedig a szeszfőzéshez kellett.782 A szeszfőzés-

hez szükséges üstöt a helyi kufároktól, szatócsoktól, de a kereskedő cívisgazdák-

tól is beszerezte a város. Például 1632-ben „Ban György Uramtul wőttűnk e‟gy 

egőtt bor egető fazokat per f. 6 dn”,783 majd „Fructus Martontul egi Egetbor fő-

ző űstőt wettünk f 12” – jegyezték fel 1648-ban, a városi számadáskönyvben.784 

A városi tanács 1691-ben a helyi vegyeskereskedésből vásárolta meg a szükséges 

edényt: „egy Égetbor főző Őreg Űstőt vettünk az Szatocsoktul Flr. 12. den. 90” 

– tanúsítja a számadáskönyv.785 1705-ben is „eget bor főző ustőt” vásároltak, 

melynek ára 9 tallér 40 poltúra volt.786 

A városi magisztrátus alkalmazta és fizette a város életéhez, az egyházhoz, az 

iskolához, a saját gazdaságához, konyhájához alkalmazott személyeket (reformá-

tus „preadikátor”, lelkész, „oskola mester”, fejős, meddő, sajtkészítő juhászok, 

kospásztor, kondás, szakácsok, gulyás, lovász, kocsis, szolgáló, csősz, vachter 

vagy bakter, stb.). Köztük található az égettbor főzését végző ember is, aki rend-

szerint a város sajtosa, sajtkészítője is volt egyben.  

A többi városi alkalmazotthoz hasonlóan, a felelősségteljes munka végzése 

érdekében, esküt vett a magisztrátus az alkalmazottjaitól, így az égettboros-

sajtosnak is esküt kellett tennie. Ennek szövege a 17. század végéről maradt fenn:  
 

„Formula Caseurÿ Simul et Provisoris Thermopolÿ. Hogy az te Sajtosi es Egettborosi 
tisztedben, serenyen, igazán, es jo lelki esmerettel el jársz Biraid‟k engedelmeskedel 
szavokat meg fogadod, Varasod‟k kezednel levő javait akarminevel nevezendők le-
gyenek nem tekozlod annyivalis inkább csak legkisebb reszbenis hamis uton modon 
magadeva nem teszed, mindezekert Út. I[ste]n‟ ugy segellyen.”787  

 

A városi számadások az égettboros bérezéséről is tájékoztatást adnak.788 „Az 

Egőt Bor egetó Gergyőly bére” 21 forint volt 1632-ben, továbbá járt neki termé-

 
782  PML NkV SZK 1646/47. 195.; Szarka János tevékenységével kapcsolatban lásd Buza 2012. 
783  PML NkV SZK 1632/33. 122.  
784  PML NkV SZK 1648/49. 201.  
785  PML NkV SZK 1691/92. 25.  
786  PML NkV SZK 1705/1706 (1705/09). 41.  
787  A közölt szöveget 1699-ben írták le. PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  
788  Kecskeméten rá vonatkozóan 1670-ből áll rendelkezésünkre adat, miszerint „Söprős János bor-

égetésre fogadott ember esztendőre való fizetése 10 fr., 1 szűr, 1 nadrág, 1 imegh, 2 lábbeli a 
pár csizma”. Szabó K. 1934: 77. 
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szetben „egÿ Szűr egy Dolmany 2 Labra walo, egy Nadragh”, amelyekkel össze-

sen 38 forintra rúgott a járandósága.789 A „saÿtnyomo Egetboros szolgalatja” 

készpénzben 25 forint volt 1638-ban, ezenkívül járt még neki „egez Ruha”, „4: 

Fertaly Búza”, „attunk disznora penzt Nekin 4 Tal.”, „sarut wettünk Nekj Warga 

Mihaljt‟ f. 1 dn 10”, „egy Kődment wettűnk Neký f. 2 dn”, „egj domaniert f. 3”, 

„ket imögh kett gattia f. 2. dn 50”. „Egy Nadragh dn. 80” – jegyezte fel a szám-

adóbíró.790 Az 1679-es számadás szerint „Sajtos Thót András beri Eget bor fő-

zéssel edgyűtt Esztendeigh” 15 forint volt (járt még neki „ruha egész” – „attunk 

Inget Gatyát Item Egy Inget Gatyát”, „attunk egy Dolmant”),791 az 1682. eszten-

dőben ugyancsak ő állt alkalmazásban: „Sajtos Thot Andras beri Egetbőrfőzessel 

Esztendeigh f 15.” „Búza 2 Fert.”, „2 Sajt”, „2 Gomolja”, „Egesz Ruha Egy 

Csisma” volt fizetése.792 Az 1683 évi számadásban az szerepel, hogy „Sajtos Thot 

Andras beri Eget bór főzessel Eztendeigh f 15. Búza 2 Fert 2 Sajt 2 Gomolja 

Egesz Ruha Egy Csisma”.793 Az 1706-os számadás szerint is város alkalmazásá-

ban állott a szeszfőző: „Sz. Szabo János Eget boros béri Magyari forint 28 Egy 

vegh Aba Fertaly búza 1. Csizma pár 2. Huszonket singh vászon Egy déli és 

estveli fejős tej egy Sűveg” volt a járandósága. Az, hogy a déli és esti fejésből is 

járt neki, arra enged következtetni, hogy az illető egyben a város juhásza is volt.794 

A következő 1707-es esztendőben is Sz. Szabó János lett a város „égettboros” 

alkalmazottja, akinek fizetése volt „magyari forint 18. Egy Szűr Egy Nadrág Egy 

Ing Lábravalo Egy Pár Csizma fel Kösoo Egy bőr csizmák‟ valo Keszittes az 

mint szereti”.795 

Tehát a sajtkészítéssel foglalkozó juhász, de még a bojtár is, értett az égettbor 

készítéséhez. 1663-ban jegyezték fel, hogy „buitár vagy Eghet bor főző Jancsi 

beri fn 12. Egy Ruha”, de mivel csak „szolgálván fél esztendeigh”, 9 forint és 21 

dénár fizetést kapott, ezért „fejős Istokot fogatuk helyette” 5 forintos fizetésért, 

de „megh itta egheszlen” a kapott pénzt – jegyezték fel.796 1666-ban a „buitár 

vagy Eghet bor főző Jantsinak szolgálattya bér” 12 forint, ugyanakkor „eghet bo-

ros Jantsinak egy fejeles797 árrát fizettük megh dn.40”.798 1668-ban „saÿt‟ 

 
789  PML NkV SZK 1632/33. 19.  Itt jegyezzük meg, hogy a lelkész pénzbeli fizetése 120 forint, a 

„mestör” fizetése ennek fele volt. 
790  PML NkV SZK 1638/39. 
791  PML NkV SZK 1679/80. 18.  
792  PML NkV SZK 1682/83. 44.  
793  PML NkV SZK 1682/83. 44.  
794  PML NkV SZK 1706/09. 74. 
795  PML NkV SZK 1707/08. 1217.  
796  PML NkV SZK 1663/64. 142.  
797  Ti. fejeléses, megjavított, újrafejelt használt csizma. 
798  PML NkV 1666/67. 58, 129.  
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Gyermekk egy Kődment Eget bor főzéssel edgyűtt” adtak fizetés gyanánt, amely 

ruhadarabot egy Bakó nevű szűcstől vásárolta a város embere.799 

Érdekességként említhető meg, hogy a város juhászatában alkalmazott sajt-

nyomó bérezésében az égettbor is szerepel korábban, ami arra enged következ-

tetni, hogy az égettbor főzésével is foglalkozott: „Az Sajt nyomo berÿ f 25 dn”, 

„Egez ruha, 4 fertaly búza”, „Ket Tehenet wettünk neký f 20 dn”, „Eget bort 

eggÿ Píntőt attunk dn 60 Attunk Isment f 1 dn 60” – jegyezte fel a számadó bíró 

1639-ben.800 A következő esztendőben már több égetett szeszt kapott a sajtnyo-

mó:  
 

„Attunk szolgalatiaba‟ egi Szűrt 1 Tall.: Ismet attunk eget bort szolgalattiaba‟ f 3 dn [5 
pintet, kb. 9,5 litert a budai mérték számítása alapján] Egi űmőghnek walo waznat dn 
75”, „eget bort a‟ szolgalatiaba‟ 7 icce f 2 dn 10”, „Eget bort Szolgalatjaba 3 icce = az 
arra dn 90.”, „Eget bort attunk 7 iccet f 2 dn 10.”, „Item 3 iccet dn 90 Item dn 20”, 
„Ismet atu‟k Eget bort szolgalatjaba‟ 13 icce Eget bort f 3 dn 90 Item 3 Iccet dn 90”, 
„Edigh f 14 dn Az uta‟ atunk Eget bort 12 Iccet az arra f 3 dn 60”,  
 

azaz további mintegy 32 litert – tájékoztat az elszámolás 1640-ből.801  

A sajtnyomó bérébe számolt nagyobb mennyiségű égettbor (kb. 41,5 liter) 

nem saját fogyasztásra, hanem jószerivel eladásra került. A felesége („Sajtosné”) 

kofaként működött, a városi tanácstól pint- és icceszámra vásárolt égettbor kimé-

résével is foglalkozott.802  

A városi tanács helyi lakosokkal is főzetett égettbort. Ismeretes 1657-ből, 

hogy „kalmarusnak, Egy Üstől való Eghet bor főzesert” fizettek 12 forintot. 

„Biro Istvánnak Éghet borfőzőssertt adtam dn 10”, ugyanakkor „éghet borfőző 

Fazokat vőttem fl. 10. dn 10”, „Toth Mattjasnak Éget bor vas fazek ala 

hozattatasert adtam dn 45” – jegyezte fel a városi számadó.803 Tehát a mezővá-

rosi lakosok (kereskedő, cívisgazda) is foglalkoztak égettborfőzéssel, ugyanakkor, 

mint utaltunk rá, Nagykőrös városa nemcsak helyben, de Pestről is vásárolt 

égettborfőző fazekat, azaz üstöt. 

A város szeszfőzdéjéből kikerült és mások által kifőzetett égettbort értékesí-

tette a városi tanács. Rendszerint vegyeskereskedő asszonyok, „kúfárok” (köztük 

 
799  PML NkV SZK 1668/69. 142.  
800  PML NkV SZK 1639/40. 24.  
801  PML NkV SZK 1640. 17.  
802  Nagykőrösön Dezső Kázmér polgármester titkára, Nagy Lajos novellát írt a Nagyerdőben álló 

Basafáról, megteremtve annak legendáját. Írja, hogy 1653-ban Kőrösön járt a nazur bég, s meg-
tetszett neki az erdőben juhásztanyán lakó, takaros juhászné, akit magához akart csempészni 
Budára, aki végül is megrettent ettől. Ennek a juhásznénak ígérte a kőrösi bíró a sajtos tisztet, 
amit az író romantikus képzelődésének tekinthetjük, ugyanis férfi látta el ezt a fontos megbíza-
tást a szeszfőzéssel egyetemben. Nagy 1933; vö. Novák 2013b. 

803  PML NkV SZK 1657/58. 88–89, 93.  
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helyi iparosok feleségei, a város szakácsnéja is) foglalkoztak a forgalmazásával, de 

vidékiek is vittek el belőle Nagykőrösről. Jelentős bevétele származott belőle, a 

borral egyetemben. Példaként emeljük ki az 1639-es esztendőt, amikor „az oh es 

Uÿ Borok hazna az eget Borral eggiűtt f 1441 dn” volt, a számadáskönyv tanúsá-

ga szerint.804 A saját mellett a város a lakosoktól is vásárolt égettbort. Például „az 

Penzen vett egetbork‟ arra” 1700-ban 65 tallér, 21 poltúra és 1 dénár volt az 

„Introitus ex Cremato” kimutatása szerint.805  

A városi számadás szerint 1639-ben összesen 1085 icce (közel 10 hektoliter) 

égettbort főztek (ennek értéke 271 forint 75 dénár volt). Egy icce 30 dénárba, egy 

pint égettbor pedig 60 dénárba került. Balaskó Zsuzsannának, „Susának” 66 alka-

lommal 444 icce, a sajtkészítő juhász feleségének, „Sajtosnénak” 86 alkalommal 

241 icce, „Kurdinénak” 23 alkalommal 80 icce, Kurdiné lányának 14 alkalommal 

45 icce, Szilágyinénak 16 alkalommal 21, Ványi Gergelynének 30, Németnének 

24 alkalommal 48 icce, Juhász Máténénak 9, Szabó Balázsnénak 12 icce került el-

adásra. A kőrösi Csorcsány Dömötör 50 iccét, Szívós János Deák 3 iccét, vásá-

rolt, s „Kýs Dus Janos Napanak” 52 iccét adtak el 21 alkalommal. Vidékiek is vá-

sároltak égettbort. Tiszakécskére „Keczkeÿ Szabo Giörgi” vitt 17 iccét, „Czeg-

ledieknek” 8, „Abonyi Hevesý Gasparnenak” 8, „Aboný Borý Palnenak” 6, 

„Szenkýralýaknak” 11 icce égettbort adtak el. „Az eztendőbely eget bor ký 

Adasunk tet Suma szerent f 271 dn 75” – jegyezte fel a számadó bíró.806 „Az eget 

bor hordas az 1640 Eztendőben”, a számadás szerint, külön tüntetve fel az „oh 

Bor Seprejenek az Eget Bora”, valamint az „uÿ Bor Sepreÿenek egőt bora”: az 

óboréból 77 pintet és 66 iccét és 1 messzelyt (értéke 98 forint 5 dénár), az újbo-

réból 119 pintet 256 iccét 12 meszelyt adtak el (értéke 140 forint 80 dénár). Na-

gyobb mennyiséget Sajtos juhászné és Zsuzsa vásárolt. Az 1639. évi kimutatás-

ban feltüntetteken kívül még „Anna Azoni” („Cikaÿ Anna” vagy Czika Anna), 

„Borbély János Napa” (anyósa), Benko Máténé, Török Gáspárné, Toth Gáspár-

né „tavalj Szakacz Azoni”, Szalmáné, Varga Péterné, Pogar Péterné, Szőke Má-

téné is a vásárlók között szerepelt 1640-ben.807 A következő, 1641. esztendőben 

Farkasné, Gyűrűsné, Ágh Jánosné, Szarka Jánosné, Pestiné, Takaczné kereskedők 

is vásároltak égettbort Nagykőrös várostól (az eladott mennyiség 682 icce, kb. 7 

hl, melynek értéke 204 forint 60 dénár volt).808 1668-ban a következőképpen fo-

gyott az égettbor (1 messzely égettbor 20 dénár, 1 icce ára 40 dénár): „Katonák-

nak attunk dn 24”, „Dejakoknak dn 14”, „Ferencz Kovacznak –/II [0,5] icce dn 

20”, „Schola Mesternek 4. Mesz. dn 40”, Scholabeli Dejakoknak” (összesen 48 

 
804  PML NkV SZK 1639. 161. pag; A város óriási adóterhet viselt, s ez is annak fedezését szolgálta. 
805  PML NkV SZK 1700/01. 55.  
806  PML NkV SZK 1639. 403–427.  
807  PML NkV SZK 279–292.  
808  PML NkV SZK 1641. 281–287.  
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dénár), „Dejákoknak” (összesen 2,7 liter, 1 forint 20 dénár), „Kúrti [tiszakürti] 

Aszszonynak flr. 2 dn 92/II”, „Sz. Mártoni [tápiószentmártoni] Aszszonynak dn 

73”, „Abanyi Varga Istvánnak dn 68”, „Rimaszombatiaknak dn 92”, „Mé-

szarosokk attunk dn 8”, „Czeghledi Aszszonynak” (9 forint 4 dénár), „Czegh-

ledieknek adot Biro Uram Eghet bort flr 5 dn 77”.809 

A törökvilág után, a 17. század végén, a 18. század elején Nagykőrös városa 

továbbra is főzetett, „égettetett” szeszes italt a borseprőből, azonban annak 

mennyisége csökkent, legalábbis a számadáskönyvek nem tanúsítják annak lénye-

gesebb haszonvételi jelentőségét. Egy apróbb feljegyzés szerint az „eget bor 

Haszna” mindössze 4 forint 81 dénár volt, s ez a pénz „Kásané”-tól származott, 

aki három részletben fizette meg az égettbor árát 1691-ben.810 Az „Introitus ex 

Cremato hoc modo Seguiter” kimutatás szerint 1693-ban „die 20. Mai Egett bort 

adtunk el Polt. 12”. Ebben a számadási évben 159 alkalommal, május 20. és 

1694. március 20. között 81 tallér és 62 poltúra értékű szeszes italt értékesített a 

város.811 A következő esztendőben „die Prima maji eget bort adtunk el Rh 2. 

Polt. 26”, „Die 16 Maji Vino Cremato percipit poltr 4” – a második bíró szám-

adása szerint. Összesen 96 alkalommal május 1. és 1695. február 20. között 67 

tallér 78 poltúra értékű pálinkát mérettek ki a város kocsmájában.812 Az 1695/96-

os számadási évben 162 alkalommal, 1696. április 13-ig 56 tallér 95 poltúra árú 

égettbort mértek ki.813 „Die 23 Aprilis emputaltatván az éget bor árrát es 

annatáltuk a Regestrumban Tallr. 27. poltr. 9. den. 2. Iam Generalis Summa ex 

Cremato Tallr. 32. Poltr. 28. 2” – könyvelte el a számadó bíró az 1697-es szám-

adás szerint.814 A számadó bíró feljegyezte 1708-ban, hogy „eget borbol 

percipialt Polt. 52,, den 2.” A „Reditus Cremati” kimutatás szerint Halasi Miklós 

is foglalkozott az égettbor értékesítésével. Július 28. és október 16. között mind-

össze 4 tallér 48 poltúra és 2 dénár haszon származott belőle.815 

A városi tanács tehát nemcsak a saját főzetésű égettborát árusíttatta a város 

kocsmájában és a kofákkal, hanem vásárolt értékesítésre is. 1700. május 7-én a sa-

ját részből „adtunk el egett bort pol 5”, a későbbi tételekkel együtt összesen 79 

forint 92 dénár összegben. Ugyanekkor „az Penzen Vett egetbork‟ arra” „in 

Summa Tall 65 21. 1” volt („22 Itzeer s edgy meszelyert Tall 9 p 12”).816 A szám-

 
809  PML NkV SZK 1666/67. 178–179.  
810  PML NkV SZK 1691. 90.  
811  PML NkV SZK 1693/94. 23–28.  
812  PML NkV SZK 1694/95. 23–26.  
813  PML NkV SZK 1695/96. 203–208.  
814  PML NkV SZK 1696/97. 15.  
815  PML NkV SZK 1708/09. 169–170.  
816  PML NkV SZK 1700/01. 55. 
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adó bíró feljegyzése szerint 1709-ben „Vőttünk harom ako 1 fertaly eget bort 

akojat 19 Re forinton fizettünk érte 60 forintot 20 .polt.”817 

Arra vonatkozóan, hogy a városi tanács üstjén kívül létezett-e más égettbort 

főző üst Nagykőrösön a lakosság körében, az 1648/49. évi városi számadás-

könyv erre vonatkozóan szolgáltat adatot, következésképpen égettborfőzéssel a 

cívislakosság is foglalkozhatott. A városi tanács kofákkal mérette ki, illetve adta el 

nekik a saját égettborát, azonban, szükség esetén kisebb mennyiséget vissza is vá-

sárolt az italmérő asszonyoktól, a borhoz hasonlóan.818 A számadó feljegyzése 

szerint 1648-ban „eget bort Melegh Petőrnetul az Egrj tőrőkökk vettünk 3/II 

pintőt f 2 dn 30”.819 Tehát nemcsak a városban megforduló magyar katonák, kü-

lönböző hivatalos vendégek, de a törökök is fogyasztották az égettbor tömény 

szeszes italt, a borhoz hasonlóan. 

A város üstjével tehát a szeszfőzéshez értő emberek dolgoztak. Mint városi 

alkalmazottnak, tudjuk, hogy Gergelynek nevezték a város égettborfőző mesterét. 

Arra is fény derül, hogy a sajtos juhász Thot András, a Jancsi nevű bojtárgyerek 

is főzte az égettbort. Az 1706–1708-as években „Sz. Szabó János Egetboros” 

foglalkozott szeszfőzéssel. A 17. században a városi adóösszeírásokban még nem 

szerepel az „Égettboros” családnév, csupán ragadványnévként fordul elő.  

A század végére már vezetéknévvé vált az ‟Égettboros‟, más foglalkozásokhoz 

(pl. Varga, Fazekas, Szűcs, Kovács, Takács, Szíjgyártó, Szappanos stb.) hasonló-

an. Az 1695/6. évi adóösszeírásban szerepel az I. tizedben lakos „Éget boros 

György”, aki 9 forint adót fizetett.820 Ennek az embernek a valódi neve Német 

György volt, aki a város égettborát árusította, s ezért kapta az „Éget boros” ra-

gadványnevet. „Nemet Győrgy Eget borarulasra valo Conventioja Tall. 15. az 

bolt beretis hozza tudván” – jegyezte fel 1695-ben a város számadását könyvelő 

perceptor.821 1698. április 28-án Tót György neve válik ismertté földigénylése 

kapcsán:  
 

„Hasonlatos keppe‟ Eget boros Toot Győrgy alázatos instantiaja uta‟, a be‟ts: Kőrősi 
Tanacstol obvenialta: hogy […] Kovács János Varasunkbol valo kime‟ne‟te‟le‟ uta‟ 
Kocseri határban lévő szanto főlde‟it actualiter birhassa e‟s eő quo de‟ce‟t jure‟ 
usualhassa.”  
 

 
817  PML NkV SZK 1705/09. 
818  A városi számadások arról tesznek tanúbizonyságot, hogy esetenként kisebb bormennyiséget vet-

tek az italmérő kofáktól, ellentétben azzal, amikor a város pincéjéből fogyasztottak a vendégei. 
819  PML NkV SZK 1648/49. 231.  
820  PML NkV 1695/96. 61. 
821  PML NkV SZK 1695/96. 185.  
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Tehát Égettboros Tót György, egy korábban a városban meghúzódó és kiköltö-

ző kovácsmester földjét kérte magának a városi tanácstól, amelyet meg is ka-

pott.822  

Az 1700/1701. évi adókönyvben már ‟Égettboros‟ és ‟Boros‟ János nevű adó-

zó cívis is szerepel (1755-ben ‟Boros Tóth‟ András). Az 1715/16. éviben ‟Égett-

boros István‟ (a dézsmaösszeírás szerint 11 köböl bort és 1 kaszás mennyiségű 

szénát szolgáltatott be,823 1745/46-ban ‟Égettboros Tóth‟ János, az 1800/1801. 

éviben ‟Égettboros‟ István és ‟Boros‟ Mihály.824  

Az „Égettboros” név a foglalkozás átalakulásával kiveszett a névadásból, s 

ebben közrejátszott az égettbort felváltó pálinka térhódítása, amelynek főzésével a 

kőrösi gazdák is foglalkoztak. Az okot tehát az égettbort felváltó pálinka nevű 

égetett szeszes ital főzésében kereshetjük. Ez a funkcióváltozás visszavezethető a 

17. század végére.  

A „pálinka” név a 17. század végén bukkan fel Nagykőrösön, Kecskeméten. 

Nagykőrös 1691. évi számadáskönyvében az adózók sorában szerepel „Tott 

György Pálinkás” 15 forint adófizetéssel. Tehát Tott György, bizonyára valami-

lyen rokonsági kapcsolatban állhatott az égettborfőzéssel is foglalkozó, 1682-ben 

ismeretes sajtnyomó Thot Andrással, ragadványneve volt a „Pálinkás”, utalva ar-

ra, hogy annak készítésével, pálinkafőzéssel foglalkozott. Ettől az időszaktól ter-

jedhetett el a ‟pálinka‟ név használata Nagykőrösön. Míg 1691-ben égettborfőző 

üstöt vásárolt a kőrösi tanács embere, ami azt jelentette, hogy főzették még a tö-

mény szeszt, ugyanakkor 1692-ben már azt jegyezték fel a város kiadásai között, 

hogy „palinkat vettünk” 2 poltúra értékben.825 A piacon vásárolt kis mennyiségű 

pálinkát nem helyben főzték, hanem ide hozták – például Rimaszombatból – ér-

tékesíteni. 

Az ‟égettbor‟ és a ‟pálinka‟ terminológia keveredik a 18. század legelején. 

Hogy miből készült az égettbor, köztudott volt, de nem állapítható meg, hogy a 

pálinka miből készült. Ebben az időszakban már hoztak távoli helyekről pálinkát 

Nagykőrösre. 1698. május 7-én „egy R. Szombati ember arulvan palyinkat”, mi-

vel ez tiltott volt, 34 poltúra büntetést fizetett a tanácsnak.826 A számadó második 

bíró feljegyezte 1699-ben: „Komaromi Aszszonytúl vettűnk Aqvavitat f 22. Ür-

mös Palyinka nyeressege Tall 3 pol 43 d 2.” Ugyanakkor a „Proventus ex 

Cremato” jegyzék „egett borbúl” 60 tallér 41 poltúra és 2 dénár hasznot könyvelt 

el.827 A következő esztendőkben már rendszeresen említésre kerül a pálinka a 

 
822  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  
823  PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718. 113.  
824  PML NkV Tan. Regestrum Census Annualis. 1700/01–1800/01. 
825  PML NkV SZK 1692/93. 60.  
826  PML NkV SZK 1698/99. 20.  
827  PML NkV SZK 1699/1700. 35–36.  
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számadáskönyvekben. 1707-ben „elsőben percipialtam die 2 Maÿ égetborbol Tall 

2. p 46”, „die 31 Maÿ Tatar Andras Palinkajan jött Tall. 152 p 28”, „die 22 9ber 

egetborbul jött p 45,, 1”, „Die 21 Martÿ 1708 egetborbol p 20,, 2” – számolt el a 

város embere. Ugyanebben az esztendőben a „Proventus de Palinka” kimutatás 

neve alatt regisztrálták: „Die 29 7br Egetborbul adott Gimes Istvan 11 mariast”, 

„Adott el Kis Biro Úr Die 20 Febr Egetbort polt 22,, 2. Item polt. 15”, „Summa 

Reditus ex alba Prunie ad duem usq. 13 Apr 1708 Talle 213 Polt 24,, den 1”. Te-

hát jelentős bevétel gyarapította a város pénztárát a pálinkának is nevezett égett-

bor eladásából.828  

A nagy mennyiségű tömény égetettszesz-fogyasztásnak okát a háborús viszo-

nyokban is kereshetjük, hiszen a Rákóczi-szabadságharc idején számos hadinép 

fordult meg Nagykőrös városában. II. Rákóczi Ferenc fejedelem utasítására az 

egész város népe három alkalommal menekülésre kényszerült, egészen Tokajig 

jutottak el.829 Bizonyára az őrség visszamaradt, így nem pusztult el a város, még a 

pincében őrzött égetett szeszes ital sem.  
 
„Masodik futasunkk‟ alkalmatosságával helben hagyott Hordobul hozott Gémes Ist-
ván [a kocsmáros – N.L.F.] Tall. 84. Éget bor árrát Tall. 43. Palinka arrát Tall. 51 p. 
20”  
 

– jegyezte fel a számadó. Tehát a pincében egyaránt volt „égettbor” és „pálinka”. 

A pálinka nem borseprőből, hanem – mint a későbbi időben – gyümölcscefréből 

vagy erjesztett gabonából készült, s ezért könyvelték el külön a belőlük származó 

hasznot. 

A pálinkát nem csupán a város főzette, hanem fel is vásárolta.830 Ugyancsak 

1706-ban „palinkas hordót” vásároltak 20 poltúráért. „Hat akó Palinkat Tall. 62. 

P. 40”, „Mense Aug. 1706. N. V. Pataki Gaspar urtol Két hordo Pálinkat 6 akost 

Tall. 57. P. 30.” A vásárolt pálinka jelentős mennyiségű volt (közel 7 hektoliter-

nek felel meg).831 1707-ben a kereskedő Tatár Andrástól hetedfél akó (kb. 3,6 hl) 

„Palinkat Tall. 127. P. 30” vásároltak, a továbbiakban szintén nagyobb mennyisé-

get: „palinkat vettem Tall 152. p. 20”, „Palinkat 4 A[kó]. 2½ fert Tall 196 polt 4” 

– regisztrálták. A kőrösi mellett Gömörből származó italt is felvásárolt a város. 

 
828  PML NkV SZK 1707/08 (1705/09). 134.  
829  Novák 1994; vö. Galgóczy 1896. 
830  Kecskeméten is hasonló volt a helyzet. Például gróf Grassalkovich Antal koronaügyész 

rezidencionális kastélya, uradalmi központja Gödöllőn volt, 1744-ben 80 akó pálinkát kínált vé-
telre, de a város csak a felét vette meg, mondván, „megkövetik, de többet nem tudnak használ-
ni”. Szabó K. 1934: 77. 

831  PML NkV SZK 1706/07. (1705/09). 92, 100–101, 105.  
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„Négy akó Palinkat a Rimaszombatiaktul” vett a számadó bíró 256 tallér összeg-

ben.832  

Ha szükség volt rá, vendéglátás miatt, akkor a piacról is hozattak kisebb 

mennyiségű pálinkát a város konyhájára, így például 1705-ben: „palinkat Nyulat” 

vásároltak 14 poltúráért, „két hordokat egetbor[na]k” 30 poltúráért,833 1709-ben 

„safránt .s. Palinkat Tall 8 P.22/2”, „palinkat 25 ittzet Tall 6. p 40”, valamint 

„Harom ako .s egy frt egetbort Tall 40”, haszonnal történő értékesítésre. Az 

italmérőket a város fizette: „Halasinénak Palinka arulasaért adtunk Tall 2” – 

ugyancsak 1709-ben.834 Halasi Miklósné is a kofák közé tartozott. Korábban, 

1705 májusától 1706 áprilisáig 216 icce (kb. 2 hl) égettbort árusított ki a város 

megbízásából. Ebből 114 tallér 51 poltúra haszna származott a városnak, továbbá 

„vévén 35 Ittze Palinkat tiz tiz Polt Itczejét jött haszon Tall. 5. P 50” regisztrálták 

a számadáskönyvben.835 

Az égettbor név még előfordul, de a pálinka az évek során kiszorította, s 

egyedülálló nevű égetett szeszes itallá vált Nagykőrösön, Kecskeméten is. Például 

1720-ban „egetborert” 116 forint 96½ dénárt fizettek, a kocsma összesen 

(„Educilÿ et Vini Cremati”) 478 forint 80½ dénár hasznot hozott a városnak.836 

„A‟ Palinkabul, és Égetborbul valo Jövedelemnek Continuatioja Die 23. Mens‟ 

Decembr‟ 1741” már égettbor nevű szeszes italét nem, csak egyöntetűen pálinkaér-

tékesítést regisztráltak. Például december 23-án „innen az Váras Házátul Ittze 

számra el hordott Pálinkábul percipialtam f. 6” – dokumentálja a számadó bí-

ró.837 Hogy valójában borseprőből főzetett a város égetett szeszes italt, bizonyítja 

a város számadása 1741-ből. Elszámoltatták a kocsmárosokat a borértékesítésről. 

November 13-án az egyik csapláros, „Varga János egy Hordo Kecskeméti 

Borbul, 72/4 Akobul hozott bé” 27 forint 61½ dénár összeget, megjegyezve, hogy 

„120. Ittzét belőlle égetbornak főzték ki, mert nem jó volt”.838 

Az 1710-es évektől már általánosan pálinka néven említik az égetett szeszes 

italt. Egy sajnálatos esetet tárgyalva a város bírósága 1715. június 28-án ismere-

tessé vált, hogy  
 

„Iso István Fiának Zolnokba‟ valo vetlén halála végett maga vigyázatlan s gondatlan 
voltáért me‟g árestaltatva‟ fogadta a b. N. Tanats elött hogy /:minthogy Fianak vélet-

 
832  PML NkV SZK 1707/08. (1705/09). 139–140.  
833  PML NkV SZK 1705/06. (1705/09). 38.  
834  PML NkV SZK 1709/10. (1705/09). 217, 219–221.  
835  PML NkV SZK 1705/06. (1705/09). 58–59. Kecskeméten is hasonló volt a helyzet. Ismeretes, 

hogy 1755-ben a város az egyes tizedekben lakó asszonyokra bízta az égettbor vagy pálinka mé-
rését, s erre a feladatra, „hivatásra” meg is eskette őket. Szabó K. 1934: 76. 

836  PML NkV SZK 1720/21. 34–35.  
837  PML NkV SZK 1741/42. 
838  PML NkV SZK 1741/42. nov. 13. 
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len halalat maga vigyázatlansága láttatott okozni:/ soha tőbbé dohányt ne’m szi, 
pálinkat nem iszik, mellyet erősittetett e‟zen keze kereszt vonasaval”.839  
 

A pálinkamérést nem korlátozták, hasznot hajtott a városnak. 1723-ban Barta 

Györgyné és Turi Mihályné „palyinka arulasert” fizetett 1 forint 25 dénárt, illetve 

1 forintot a város pénztárába. A „Reditus ex Cremato” már a pálinka kimérésére 

vonatkozik: „Sirosné hozott be” 34 alkalommal kimért pálinkáért pénzt, boszáne 

hozott be” 23, Bancsi Ferencné 27, Bencze Mihályné 6, Székely Jánosné 8, Rus 

Andrásné, Komjáti Ferencné és Eördög Mihályné 1-1 alkalommal, összesen 152 

forint 26 dénár hasznot könyveltek el. A város rendre vásárolt a piacról és magá-

nosoktól kisebb-nagyobb mennyiségű pálinkát: „Palyinkaért adtam f. 6”, „Palyin-

kaért 12” forintot, „4 Csetses Palyinkanak Üvegekert” 75 dénárt, valamint 1 akó 

(56 l) „Sarga Palyinkat” 10 forint 60 dénárt.840 A sárgapálinka – az ürmöshöz ha-

sonlóan – specialitás lehetett. 

A 18. század közepe táján már csak elvétve esik szó égettborról: pálinka né-

ven történik említés a borseprőből és gyümölcscefréből (szilva) főzött tömény 

szeszes italról.841 Nagykőrös város magisztrátusa például az 1747. évi statútumai 

között már úgy rendelkezett, hogy  
 

„mind Bor, mind Pályinka all Korcsmák, úgy akarmely néven nevezendő italoknak 
árulása, valamint a‟ Kurta székis, tizenkét forint büntetés, és a‟ tilalom ellen árult 
Joszágnak el vesztése alatt tilalmaztatnak. A‟ ki pe‟nig olyanrúl innya tapasztaltatik, 
tsak egy Ittzétis, mind annyiszor hat hat forintra büntettetik; és ha másodszoris vak-
merő képpen a‟ Város tilalma ellen az ollyatén Kortsomát kezd, és némellyek az olytúl 
magok, avagy más számára hordanának, mint engedetlen, és a köz jót nem sze‟rető 
emberek, a‟ Városbúl ki tsapattatnak”842  
 

A 18. századból már Kecskeméten és Cegléden is a pálinka terminológia válik 

ismeretessé. Mivel a pálinka kimérése a város haszonvételei közé tartozott, Kecs-

keméten is szigorúan tilalmazták a „kurta” vagy „al korcsmák” tartását. A városi 

tanács 1778. december 2-án hozott határozata szabályozta a pálinka mérését:  
 
„A‟ Pálinkának mérése a‟ kikre eddig bízatott, azok közül némellyek magokát a‟ vá-
rosé mellet el mérték, és azért a‟ Városnak abból való jövedelme nagyon meg csök-
kent; némelly kiszabott áránál alattomban drágábban adták, és innend származtak sok 
kurtakorcsmák; annak okáért, hogy ennek utána a‟ pálinka jobb móddal mind a‟ Vá-
ros hasznára, mind a‟ népre nézve admistraltassék, rendeltettek ennek administ-

 
839  PML NkV Jkv. 1636–1718. 158.  
840  PML NkV SZK 1723/24. 22, 28, 54, 56, 62.  
841  Hogy a névazonosulás mennyire egyértelművé vált, igazolja az is, hogy jól lehet az 1770-es évek 

számadáskönyveiben már rendszerint „pálinka”, „pályinka” vásárlásról történik emítés, a bevé-
tel forrását azonban „Perceptiones ex Vino Cremato” latin néven jelölték meg. 

842  Novák 1979: 189. 
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ratiojara két emberséges emberek, ugy mint Here Josef és Toth János, a‟ kiknek kö-
telessésge lészen: 1o A‟ piaczon  lévő nagy pinczének alsó végében mostan a‟ végre 
készített helyön pálinkát mérni. 2o A‟ Lakosoknak, a‟ kiknek pálinka főző üstjei van-
nak, pálinkájokat conscribálni, és arról, hová adták, vagy miként fogyasztották el szá-
mot venni. 3o Mivel már ez elött lött végzés szerént is nem lészen ez után szabad a‟ 
görögöknek rosolist sem buteliánként, sem poharanként, hasonlóképpen üvegekben 
szedett tokai bort a Város praejudiciumára árulni, ezeknek árulása is ő kegyelmekre. 
4o Mind a‟ városi, mind pedig pusztán lévő csárdásoknak, nem külömben bírák 
uraimék által rendelt más személyeknek bizonyos mértékben ki fogják a‟ pálinkát ad-
ni. Mindezekről pedig, valamint a‟ csaplárosok a‟ borról szoktak rationalni, ugy ő ke-
gyelmek is tartoznak számot adni, és ratiot készíteni…”843 
 

Az 1768-as úrbéri kérdőívre adott válaszok a Három Városban a pálinkát em-

lítik. Cegléden, a klarissza apácarend birtokához tartozó mezőváros jobbágyai 

1768-ban arról beszéltek, hogy  
 

„nevezetes hasznunkra szöllő hegyünk, és szőleink bőven vannak, mellyekk‟ Ter-
mesébül lattzatos jövedelmünk Esztendőnként vagyon Szőlenkben lévő feles gyü-
mölts faink termésübül alkalmatos hasznot látunk […] Palinka Korcsmát, Mészár 
Széket Esztendőnként ugyan 900 Ftokban arendállyuk, ezen sumából mindazon altal 
az Földes Uraság már egynehány Esztendőktül fogvást Instantiánkra 300. ftokat szo-
kott elengedni, Törvényes fél Esztendeig tartó Bor Korcsma használása mellett az 
Földes Uraság engedelmibül, és további tettzéséig Esztendőnek más felében is min-
den Arenda vagy fizetés nélkül el rendelt helyen bort árulhatunk, és onnand venni 
szokot jövedelmet köz haszonra fordíttyuk.”844  
 

Kecskeméten és Nagykőrösön a jobbágyság nem tett említést a pálinkáról s an-

nak kocsmáltatásáról. 

A kocsmáltatás jelentős haszonvétele volt a mezővárosoknak. A 18. század-

ban is a város pénzügyi elszámolásában fontos tételnek számított az égettbor 

vagy pálinka, amelyet továbbra is helyben főzték, hiszen a vásárolt és dézsmabor-

mennyiségből sok seprő keletkezett. Nagykőrös példájánál maradva kiemeljük az 

1741/42-es esztendőt. Ebben a hivatali esztendőben,845 a város kocsmáiban, a 

vendégfogadóban s a város megbízásából kiméréssel foglalkozó cívispolgárok ál-

tal kimért bor mennyisége 1874¼ akó (kb. 1050 hl) volt. Ebből a visszamaradt 

seprő mennyisége 5715 icce (kb. 53 hl).846 Egy évtized alatt megduplázódott a 

 
843  Iványosi-Szabó 1985: 95. 
844  Novák 2006: 152–153. 
845  A 18. század közepéig, 1756-ig a főbíróválasztás és tisztviselők választása Szent György napján 

(április 24.) történt egyéves időtartamra, 1757-től a mezőgazdasági esztendő végződésével, a 
Dömötör-napi (október 26.) vásár után, mindenszentek napján, november 1-jén. Novák 1994: 
331. 

846  PML NkV SZK 1741/42.  
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borforgalom. A város kocsmáin, borkimérésein 1775. április 25. és 1776. április 

23. között 3579¾ akó (kb. 2004 hl) kőrösi gazdáktól vásárolt és dézsmaként be-

szolgáltatott bort értékesítettek. A seprő belőle 14 319 icce maradt (kb. 130 hl).847 

Ebből főzték az égettbort, az új nevén pálinkát, amely eladásra, illetve iccénkénti 

kimérésre került. A város továbbra is üzemeltetett szeszfőzdét. A berendezésnek 

még továbbra is a régi nevét használták. Ismeretes, hogy 1741. május 23-án 

„Hoffer András Úr egy égetbor főző csövét csináltatván”, amelynek költsége 1 

forint és 10 dénár volt.848 Egy évtized múltán már eltűnt az égettbor terminoló-

gia: 1751. május 9-én  
 

„Kecskeméti vásárbul hozattam Vásár biró Fenyes Uram által egy Pálinka főző Üstőt 
14. forinton és 50. Pénzen, de mivel az Ócská[na]k‟ = is az ára ment 5 forintra 25. 
pénzre, tehát nem ment tőbb reá, hanem f 9,, 25”  
 

– jegyezte fel a számadást végző tanácsi hivatalnok.849 A város perceptora 1775. 

május 10-én is arról adott számadást, hogy „Kecskeméten vettem egy Pálinka fő-

ző űstőt” 12 forint és 16 dénár értékben.850 

A szeszfőzéssel a városi tanács továbbra is megbízott embereket. A szám-

adáskönyv bizonysága szerint 1751. április 23-án, az új gazdasági esztendő kezde-

tén a város kályháinak, tűzhelyeinek fűtőjét egyben a szeszfőzőt is felfogadták: 

„Szurok és Borsodi Pálinka főző két – Kankójáért Szántai Istvánnak fizettem f 2 

,,26”.851 „Pálinka főző Babát István” 1767-ben került a város alkalmazásába, aki-

nek bére 14 forint volt, s járt még neki természetbeni juttatásként 8 véka búza, 2 

pár csizma, 1 nadrág, 1 süveg, 1 kankó, 1 „bundának való Bőr”, „2. Pár fejér Ru-

ha”.852 1775-ben is Babát Istvánt fogadta fel a magisztrátus, „Babát Istv Pálinka 

főzők” 14 rajnai forint készpénz, 2 pár csizma, 1 kankó, 1 nadrág, 1 bundának 

való bőr, 1 süveg, 2 pár fehér ruha (ing és gatya), valamint 8 véka búza járt fizet-

ségül.853 

A pálinkát a város saját üstjében főzette, de a cívisgazdák is főzték, borseprő-

ből, vagy romlott borból, gyümölcscefréből, de nagy mennyiségben vásároltak 

pálinkát idegenektől. Az 1741/42-es városi számadáskönyvben „Reditus Vini 

Cremati” név alatt könyvelték a pálinkaértékesítést. A kocsmák mellett kereske-

dők, főleg – mint a 17. században is –, asszonyok foglalkoztak vele: Pap Pálné, 

Samu Kata, Borosné, Horváth Gergelyné, Vajkóné, Csuziné, Csapóné, Kecske-

 
847  PML NkV SZK 1775/76. 
848  PML NkV SZK 1741/42. 
849  PML NkV SZK 1741/42. 
850  PML NkV SZK 1775/76. 
851  PML NkV SZK 1741/42. 
852  PML NkV SZK 1767/68. 
853  PML NkV SZK 1775/76. 



582 

méti Györgyné, Borbély Mihályné, Erdélyiné. A görög kereskedő felesége is el-

számolt: „A Görög Aszszonytul jött be” a fizetség – a könyvelés szerint.854  

A „Perceptiones ex Vino Cremato” kimutatása szerint 1775. július 3. és 1776. 

március 26. között 11 akó (kb. 6 hl) és 113 icce (kb. 1 hl) pálinkát mértek ki a 

kocsmákban, s a számvevő a „piaczi Aszszonyoktol”, „kofáktol”, „kúfároktól”, a 

név szerint ismert Borbély Imrénétől, Velőnétől összesen 106 forintot és 62 dé-

nárt vételezett be.855 

A 17. században is,856 de a 18. században a helyi lakosság, cívisgazdák is főz-

tek égettbort és pálinkát. A város felvásárolta tőlük is, amelyet a korcsmákban ér-

tékesített, hasznot húzott belőle. Az 1741. május 9. és december 23. közötti ki-

mutatás szerint ismeretes, hogy ki és kinek a pálinkáját mérte: „Pap Pálné 

Palinkát árulván, mely vetetett Szalai Andrástul hozott bé hasznot f. 3”, a kisne-

mes „Nyári Páltul vett egy Ako Pálinkábul jövedelem jött be f 3”, az ugyancsak 

rangos kisnemes „Beretvás István Urtul vett egy Ako Pálinkábul” szintén három 

forint hasznot könyvelt el a perceptor.857 A „Reditus Vini Cremati”, az égettbor-

összeírás szerint 1751/52-ben a következőképpen alakult a pálinka forgalmazá-

sa:858  

 
Kimérő Termelő Akómennyiség 

Város Nemes Borotvás János 1 (6 forint) 
Bajomi Péterné Vida János 1 hordó (8 forint) 
Város Balla Gergely nótárius 1 
Város Dain István ½ 
Fényes István Fényes István városbíró 1 
K. Hegyes István Fényes István 1 
Nemes Bajomi Péter Fényes István 1 
Város Sánta Ferenc 1 
„Bajomi Uram” Nemes Kalotsa András 1 
Sáfár Gergelyné Nemes Dabasi Halász Márton 1 
Borbély Mártonné Kováts János  1 

 
854  PML NkV SZK 1741/42. 
855  PML NkV SZK 1775/76. 
856  A városi tanács 1692. június 25-én egy hagyatéki ügyet tárgyalt, s ebből kiderül, hogy „mivel Jó-

zan Be‟ne‟dek Testamentoma azt tartya: hogy mindene‟ mint maga ke‟re‟ste‟ sajat javai szallyon 
az Fe‟le‟se‟ge‟re‟; az meg halván, valamije‟ marad szállyon fele‟ az‟ maga Attyafiajira, fe‟le‟ az 
Fe‟l‟ese‟ge‟ Attya Fiajra azt‟ he‟lybe‟n hagdgyuk fől nem bontyuk. Józan János penig mivel még 
sokat praete‟ndalna; de semmi keppen nem nem comprobalha‟tta, az minemű fejer ruhát Bagi 
Kata e‟l vit, Józan János penig edgy sutyut, es palinka főző fazekat pro‟ aqualitate, kinél kinel 
maradgyon nála, az szőlőt is az mint e‟l osztattak magok közöt abban hadgyuk…” – született 
meg a hivatalos végzés. Tehát Józan Benedek szőlőgazdaságának is fontos eszköze volt a sző-
lőprés vagy sutu, valamint a pálinka főzéséhez szükséges üst, amit fazéknak neveznek, mint az 
korábban is történt. Jóllehet Józan Benedek gazdálkodhatott már a 17. század közepén – sőt 
örökölhette is a gazdaságot őseitől –, már nem égettbor, hanem pálinka főzésével foglalkozott. 
PML NkV Tan. Jkv. 1636–1718.  

857  PML NkV SZK 1741/42. 
858  PML NkV SZK 1751/52. 
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Fekete István Sallai János 1 
Sáfár Gergelyné Kaszap János 1 
K. Fekete István Boros Mihály 1 „hordótska Pálinkabul f. 

7,,50” 
Nemes Bajomi Péter  „egy hordótska Palinkabul 

f. 7” 
Sáfár Gergelyné Lakos János 1 
Hegyes István Tantsa Istvánné 1 
Nemes Bajomi Péter Somogyi István 1 
„Bajomi Úr által merettetett” Szűts Pál 1 (akós hordó) 
Balogh Isvánné  1 
Hegyes István Som Gergely 1 
Hegyes István  1 
Borbély Mihályné Ihász Istvánné 1 
Nemes Bajomi Péter  1 
Hegyes István  1 
Fekete István  1 
„Bajomi Péter Aszszonyom által 
merettetett 

 1 

Sáfár Gergelyné  1 
Sáfár Gergelyné Nemes Borotvás János 2 

 

A mintegy 30 akó (kb. 17 hl) pálinka 239 forint 50 dénár jövedelmet hozott 

Nagykőrös városának. 

Felső-Magyarországról (Gömör-Kishont, Nógrád, Nyitra) nagy mennyiség-

ben hoztak eladásra pálinkát. „Pálinkáért fizettem a‟ Totokk‟ f 15” – a perceptor 

számadása szerint 1741. július 13-án. Borbély Mihályné 1741. augusztus 31-én 

számolt el, „hozott bé f. 27,,75”, „egy Ako Pálinkábul Tottul vettük”, szeptem-

ber 5-én „Samu Kata Ket Ako Tottul vett Pálinkábul hozott be f 27,,75”, szep-

tember 6-án „Pap Pálné egy Ako Tot Pálinkábul hozott bé f 14”, „ismét Idevalo 

Pálinkábul hozott Lucrumot hozott bé f. 2”, szeptember 28-án Borosné „egy Ako 

Pót Pályinkábul hozott bé f. 14”, „Samu Kata Ket Ako Tottul vett Pálinkábul ho-

zott bé f 27,,75” – a számvevő könyvelése szerint. 1742. február 25-én Nyitrából 

szállított, „Duranyi János, Privigyei859 embertül 22. Akó Palyinka árában” fizetett 

61 forint vételárat a város számadója.860 A nógrádi Nagyfaluból861 ezerszámra 

hoztak Nagykőrösre kancsókat a város kocsmái számára. Az egyik beszállító 

 
859  „Privigye (Privicz, Previcza), népes és vagyonos tót m. v. Nyitra vármegyében, Bajmóczhoz ½ 

órányira; 2469 kath. Lakossal, s kath. Paroch. Templommal. Lakosai között sok a posztós és 
varga; Erdeje nagy, gyümölcsöse sok; a legelője a hegyekben jó; vízimalmai is vannak a Nyitra 
vizén […] Híres gabonavásárok.” Fényes 1851. II.: 265. 

860  PML NkV SZK 1741/42 
861  „Nagyfalu (Welka-ves), tót f. Nógrád vmegyében, 69. kath., 311 evang. Lak. Földje jobb míve-

lést megvár mint a milyen lakosai adnak; rétje kevés; erdeje nevendék; olly jó agyagbányái van-
nak, hogy más helységbeli fazekasok is innen vitetnek anyagot, azért a lakosok többnyire vagy 
fazekasok, vagy bognárok.” Fényes 1851. II.: 129. 
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Lőrintzi Pál volt, akitől „vévén egy hordó Pálinkát”, egy akót hat forintért, a 

számadó perceptor 1767. május 9-i könyvelése szerint.862 

A mezővárosi gazdák, kézműiparosok is foglalkoztak pálinkafőzéssel (pl. 

Kecskeméten 1774-ben, többek között Ölvödi Szabó János szabó, Deák János 

szűrszabó, ifjú Pazi János asztalosmesternél írtak össze 1-1 pálinkafőző üstöt).  

A 18–19. századi adóösszeírásokban a malmok, olajsutuk mellett szerepel adózási 

tételként a „Pálinkafőző Üst” vagy „Kazány” is. Kecskeméten például 1774-ben 

253 pálinkafőző kazánt regisztráltak.863 Az egyéni pálinkafőzést tehát nem tiltotta 

a város, azonban a kimérést – a borhoz hasonlóan – igen, mert a kocsmáltatás a 

mezőváros haszonvételi joga volt. Nagykőrösön 1731. május 19-én jegyezték fel, 

hogy Sebestyén István „Pályinka korcsmarosságban találtatván”, amiért 3 forint 

70 dénár büntetést fizetett.864 Rendre előfordultak lopások is. „Jo János Gyurka 

Pálinka lopásban találtatván fizetett f 11,, 98½ „Item Szépe István ugyan abban 

találtatván adott f 12” 1742. március 14-én, március 15-én pedig „Fekete István 

Pálinka lopásban találtatván fizetett f 12” – regisztrálták a város bevételei kö-

zött.865  

Tehát az égettbor név egyértelműen a borseprőből főzött szeszes italt jelentette. 

A 17. század végén megjelenő, s a Felső-Magyarország hegyvidéki tájairól hozott 

pálinka név csak a gyümölcsből, vagy inkább a gabonából főzött szeszes italra 

vonatkozhatott. Mint utaltunk rá, 1699-ben a város embere a nagykőrösi piacon 

vásárolt egy komáromi asszonytól „Aqvavita”-t, azaz pálinkaféleséget, amely ür-

mös ízesítésű, „Ürmös Palyinka”volt. A későbbiek során is vett a város „Aqua-

vitat”, amely azonban nem volt azonos a pálinkával. 1742. január 15-én „egy 

Privigyei embertül vettem 19. Ako Pálinkát f. 133,, Ket Ako Aquavitat f. 28”. 

Tehát az „akvavita”, vagy későbbi nevén ákovita és a közönséges pálinka minőség 

tekintetében különbözött egymástól.866 Ugyancsak az 1742 februárjában végzett 

számadás szerint a városházára „Boros Istvánné 1. Akó Anisos Pályinkábul ho-

zott be f 16,, – Másik Közönséges Palyinkábúl, egy Akóbul hozott f. 14”.867 Az 

ákovitának megfelelő ánizsos pálinka drágábbnak bizonyult a közönséges pálin-

kánál. Hogy ezt a közönséges pálinkát miből főzték, nem derül ki, valószínű 

gyümölcsből, feltételezhetően gabonából. A már említett 1708-as adat szerint a 

város bevétele „ex alba Pruine”, azaz égettbor mellett fehér szilvapálinkából is 

származott. Az 1723-ban előbukkanó „Sarga Palyinka” megnevezése utalhat a 

barack gyümölcsre, azonban a későbbiek folyamán csak szilvapálinkáról esik szó 

 
862  PML NkV SZK 1767/68. 
863  BKML KkV Adóösszeírások 1774. 
864  PML NkV SZK 1731/32.  
865  PML NkV SZK 1741/42. Kecskeméten is hasonló volt a helyzet. Szabó K. 1934: 56–61. 
866  PML NkV SZK 1741/42. 1742. jan. 15. 
867  PML NkV SZK 1741/42. 1742. február 16. 
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a „közönséges pálinka” mellett. 1741. május 2-án „szilva Pálinkáért adtam 15 

dn”, amelyet a piacról hozatott a perceptor.868 Gyümölcscefréből Nagykőrösön is 

főztek pálinkát. Például 1767. július 9-én „Kováts Mártonytól vett és a‟ Város 

szükségére költ egy Akó Szilva Pálinkát” 10 forintért vették, szeptember 30-án 

„Borotvás János Uramtúl vett‟ ki nem mért egy Akó Szilva Pálinkáért fizettem f 

11” – regisztrálta a számvevő perceptor.869 

Tekintettel arra, hogy Kecskemét hagyományos kultúrája, gazdálkodása, tár-

sadalma sok közös vonást mutat Nagykőrössel, a szeszkészítéssel kapcsolatban 

már ott sem használatos az „égettbor” terminológia a 18. század második felé-

ben. Nagykőrössel ellentétben az 1772-es úrbéri összeírás nem dokumentál 

„Égettboros” nevű cívisjobbágyot, ellenben „Pálinkás” nevűek többen is éltek a 

mezővárosban (az I. tizedben Pálinkás Mihály s a zsellérként megnevezett szintén 

Pálinkás Mihály, a II. tizedben Pálinkás István, a zsellérként megnevezett Pálin-

kás Jánosné, a VI. tizedben Pálinkás Dávid, a VII. tizedben Pálinkás Gergely és 

János870). Cegléden az 1769-es úrbéri összeírásban szerepel „Pálinkás György”, 

aki egytelkes jobbágy volt.871 Nagykőrösön az 1772-es úrbéri összeírásban is sze-

repel „Égett Boros János” (fél hold fundusa mellett 14 hold szántó és 8 hold ka-

száló volt a birtokában), viszont ‟Pálinkás‟ nevűek nem ismeretesek, jóllehet az 

1691-es adat szerint már a foglalkozás ragadványnévként előbukkant.872 A ké-

sőbbiek során, a 19. században bukkan fel a ‟Pálinkás‟ vezetéknév Nagykőrösön 

– amely azonban már nem vonatkozott közvetlenül a foglalkozás mivoltára –, 

jóllehet akkor már a pálinkafőzés volt általános gyakorlat, de az égetett szeszes 

ital főzésével foglalkozók már ragadványnévként sem viselték az ‟Égettboros‟ ne-

vet. Az „égettbor” terminológia a teljes feledés homályába veszett. 

Az „Égettboros” család- és ragadványnév alapján megállapítható, hogy égett-

borfőzéssel, égetéssel a város foglalkozott a 17. században, a 18. század elején, de 

a cívisgazdák is foglalkozhattak vele. A 17. század végén jelent meg a pálinka, de 

főzése csak a 18. század közepe táján vált általánossá Nagykőrösön is. Ennek 

okát abban kereshetjük, hogy már nemcsak borseprőből, törkölyből főzték, ha-

nem gyümölcsfélékből készített cefréből is, s ezt már nem égettbornak, hanem 

pálinkának nevezték, hasonlóan ahhoz a pálinkához, amelyet más helyről – így 

Gömörből, Nógrádból, Nyitrából – hoztak Nagykőrösre. A szeszforgalom vizs-

gálata kapcsán egyértelművé válik, hogy a cívisgazdák már csak pálinka nevű ége-

tett szeszes italt, pálinkát főztek a 18. században. Ezt bizonyítják a végrendeletek, 

vagyonösszeírások is. Például említhető meg, hogy egy nagykőrösi lakos, Nagy 

 
868  PML NkV SZK 1741/42. 1741. máj. 2. 
869  PML NkV SZK 1741/42. 1741. július 9. szeptember 30. 
870  Novák 2005: 157, 158, 159, 161, 175, 176–177. 
871  Novák 2005: 80. 
872  Novák 2005: 212. 
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János 1802-ben íratott testamentumában négy pálinkáshordóról tesz említést.873 

Somodi Jánosné Kristóf Sára 1806-ban íratott végrendeletében az akolbeli874 ja-

vai között sorolták fel az istállót, amelyben pálinkafőző üst „fel készülve”,875 

„bor sutu”, „egy pár kortsolya”,876 6 kád, 9 boroshordó, 3 darab 5 akós pálinkás-

hordó (kb. 3 hl-es), két hordó színbor, három kád, három tele hordó must, há-

rom kád tele musttal, két kád „félbe mustal” volt található. Nemes Csete István 

1810-ben végrendeletileg hagyatékozott ingó és ingatlan javairól, köztük az akol-

ban található pálinkafőzőről és borászati eszközökről, edényekről.877 Nemes Gál 

Gergely elhalálozásakor 1802-ben az aklában „egy fedél alatt kamra volt”, s „en-

nek közepin pálinka főző ebben pálinka üst”, valamint „egy csüves 4 vasab-

rinttsal”, ugyanott két „nagyfazék”, amelyek pálinkafőzésre szolgáltak. Ezeken 

kívül „aprós pálinkás Hordót” is találtak az inventárium készítői.878 Tömösközy 

János szintén az akolban főzte a pálinkát, a „pálinka főzőbe”. Az itt 1823-ban 

összeírásra került javai között volt „egy pálinka üst 2 akós”, „egy sipák”, „két 

nagy fazék”, „egy ittze, egy töltsér” is.879 

Az égetett szeszes ital készítése, pálinkafőzés során gyengébb szeszfokú ital is 

készült, a vodka. A finomítás során belőle készül a nagyobb szeszfokú pálinka.  

A 19. század elején számos adat található erre vonatkozóan. Nagykőrösön, ami-

kor az 1802-ben elhalálozott Gál Gergely ingóságait vették lajstromba, akkor az 

akolban lévő pálinkafőzőben a kis pálinkáshordó – melyben 8 icce pálinkát talál-

tak – mellett összeírtak egy „korsó”-t is, amelyben „votka” volt található. Tö-

mösközy János aklában a pálinkafőzés kellékei között „egy 1 akós votkás hordó” 

is összeírásra került 1823-ban.880 

Tehát az égetett szeszes italt már nem ‟égettbor‟-nak, hanem ‟pálinká‟-nak, 

‟votká‟-nak nevezték Nagykőrösön is a 18. században. A főzésével zsidók is fog-

lalkoztak üzletszerűen. Abonyból és Tápiószeléről is jöttek ide vállalkozásukkal. 

 
873  PML NkV Tanács. Ir. Végrendeletek Nro. 25. 
874  Nagykőrös jellegzetes, ún. két beltelkű, kertes település. A sövénnyel, árokkal, a garágyával kör-

bevett város központjában halmazosan elhelyezkedő lakóházak álltak, kisebb gazdasági épüle-
tekkel (istálló igás és a beszállásolt katonaság lovai részére), kamra, sertés- és baromfiól). Az 
árokrendszeren kívül a lakótelektől elkülönült a gazdasági udvar, kert, amelyet akolnak neveztek 
Nagykőrösön. Itt álltak az istállók (fejős marha, ló részére). Színek mezőgazdasági eszközök, 
szerszámok tárolására, akol és esztrenga a juhtartás számára, de tűzveszélyesség miatt más 
építmények, mint például a kovácsműhely is. Novák 1978: 134–142. 

875  Tulajdonképpen a pálinkafőzéshez szükséges eszközöket, a felszerelést jelentette (réz főzőüst, a 
lepárláshoz, finomításhoz szükséges rézcsövek). 

876  Ti. „borkorcsolya”, olyan létraszerű alkalmatosság, amelyen a hordókat lehet leereszteni és fel-
gurítani a pincéből. Vö. Novák 1975. 

877  Novák 1978: 139–140. 
878  PML NkV Tan. Ir. Végr. (19. sz.) 412. sz.; vö. Novák 1994. 533. 
879  PML NkV Tan. Ir. Végr. (19. sz.) 284. sz.; vö. Novák 1994: 533. 
880  Novák 1994: 533. 
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Például „Ábrahám Jákob Szelei ‟Sidó‟ itt való pálinka főző kazánnya” után fize-

tett adót Nagykőrös városának 1802. december 1-jén. Rothbaum Sámuel Páhán 

János házában lakott, s köztük támadt viszálykodás 1837-ben: Rothbaum sérel-

mezte, mivel  
 

„contractus szerént kötelezett fél pinczéből borait ki szorította ‟s azok meg fagytak – 
úgy szinte a‟ köz megegyezéssel sőtt előre meg állapított alku mellett be állított Pálin-
ka főző Csatornáit kész akarva több ízbe le szaggatta nékie tetemes kárt okozott, ‟s 
ezen kívül feleségét hol maga Páhán János, hol annak fija és felesége meg rángatták, 
kurvázták s.a.t.”  
 

Páhán János tagadta a vádakat, s utalt arra, hogy a „háznak pálinka főzővé lett 

változtatásával okozott károk megtérítésére” még a múlt esztendőben kötelezte a 

magisztrátus Rothbaum Sámuelt. Ő a pince egy részét a „folyamadó jelenlétében, 

és meg nyugvással rekesztvén azt által is adta”, ugyanakkor elhárította magáról a 

bor megfagyása miatti vádat, mondván „a‟ borok pedig már fagyottan és tsak pá-

linkának vétetvén nem a‟ folyamodóé hanem más Zsidóei voltak – kiknek a‟ fo-

lyamodó tsak számadója volt”. A városi hatóság megbékélésre szólította az egy-

mással viszálykodó feleket.881 

A pálinka főzésével a cívisgazdák foglalkoztak már a 18–19. században. A vá-

ros megadóztatta a kazánokat vagy üstöket. A 19. században már vállalkozók – 

mint a fenti adatok is igazolják, elsősorban is zsidók – foglalkoztak a nagybani 

pálinkafőzéssel, de sörfőzést is végeztek.882 A szabadságharc bukása után, az 

osztrák önkényuralom idején (Bach-korszak) a pálinkafőzés is állami monopóli-

ummá vált, fináncok ellenőrizték, a kincstárnak adózni kellett utána.883 A zsidó 

vállalkozók bérfőzést is vállaltak, gyakran felvásárolták a cefrét.  
 

„Deutsch Ábrahám felhívja a‟ lakosokat, hogy eladanfó meggy czefréjöket akóját 3 
ftjaval a‟ 2dik Járásban Czirják Sándor féle lakásához vagy Brikk Isák boltjába jelent-
sék”  
 

– hirdették Nagykőrösön 1855. július 1-jén.884 Cegléden hirdette a városi tanács 

1863 októberében: 

 
881  Novák 2002: 62–63. 
882  Nagykőrös város hirdette 1853. februrár 27-én: „Kohn Fülöp serház haszonbérlő arról értesíti a 

közönsséget hogy nálla pálinka itzénként 30 xra váűltóban kapható.” PML NkV Hirdetések 
Jkv. 1852–1854. 104. A zsidók mellett más idegen vállalkozók is jöttek Nagykőrösre. „Jezovics 
Antal Serfőzőnek a Czifrakerti épületben lévő butorai u:m: nyoszolyák, almárium, díván, szé-
kek” árverésre bocsáttattak 1855 szeptemberében. PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 1855. 
szeptember 2. 

883  A hatóság tiltotta az éjszaka történő pálinkafőzést is az ellenőrzés hatékonysága érdekében. 
PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1864. 

884  PML NkV Hirdetések Jkv. 1854–1857. 
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„Tudtára adatik minden szöllőbirtokosnak kinek summásan törkölyök van kifőzésre – 
hogy helybeli lakos Oberlander Ábrahám üstjében a volt Richl Josef féle kertben ki-
főzheti, – és pedig ha valaki saját tűzrevalójával főzeti 10 – ha pedig tüzelőt nem 
visznek 5 vámért kifőzethetik.”885 

 

A pálinkafőzés a kincstár felügyelete alá tartozott az osztrák önkényuralom 

idején. A gazdák főzhettek pálinkát, ha bejelentették a hatóságnak, s attól enge-

délyt nyertek. Ezzel kapcsolatban érdekességként említhető meg Nagykőrös vá-

ros hirdetménye 1852. augusztus 29-én:  
 

„Azon lakosok, kik a‟ jövő évben pálinkát főzni, és arra magas kincstárral egyezkedni 
kívánnak […] jelentsék magokat a‟ helybeli Cs: Kir. pénzügyőr hivatalnál /:a‟ Czeglédi 
úton Csorba István házánál:/ még pedig azok, kik németül beszélni nem tudnak, ma-
gokkal tolmácsot is vigyenek.”886  
 

Számos rendelet látott napvilágot a pálinkafőzéssel kapcsolatosan. Ezzel kapcso-

latban említjük meg Nagykőrös város hirdetményét 1851-ből, amelyben tudatják 

a lakossággal, hogy  
 
„a‟ pálinkának gyümölcsbőli égetése minden föld birtokos állasal különbség nélkül 
szerződést tehet, ha t.i. a‟ főzést nem üzlet képen és nem mesterséges gépekkel foly-
tatja”.887  

 

Saját szükségletre adómentesen lehetett égetni szeszes italt, amelyet a pénzügyőr-

ség felügyelt.  
 
„A Cs. K. pénzőrség által e folyo hónap folytán fogván a pálinka üstöknek, ‟s egyéb 
égetési eszközöknek ausztriai ittzére szerint leendő felmérése, ennek folytán minden 
pálinka üst tulajdonos köteleztetik a‟ pálinka házra és egyéb eszközökre nézve egy le-
írást a Cs. Kir. pénzügyőrséghez benyujtani, ezen leíráshoz szükséges nyomtatványok 
Knopf Pál úr kereskedésében kaphatók, továbbá tartozik minden üst tulajdonos pá-
linka égetési épületet egy táblával ezen felírással Pálinka ház ellátni, melly a pálinka 
ház külső falára akasztandó ki. A‟ melly üst tulajdonos ezeket megtenni elmulasztja, 
annak üstjén sem adó mentesen, sem adóztatásra főzni nem leend szabad”  
 

– hirdette Cegléd város tanácsa 1855. december 23-án.888 A gazdák tehát saját 

szükségletre adómentesen főzhettek pálinkát, máskülönben fogyasztási adót kel-

lett fizetniük. Ugyancsak Cegléden hirdette a hatóság 1863. szeptemberében, 

hogy  

 
885  PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/62. 1862. okt. 18. 8. sz. 
886  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 42.  
887  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1851. 5937. sz. 1851. augusztus 29. 
888  PML CgV Hirdetések Jkv. 1854/57. 1855. dec. 23. 6. sz.  
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„figyelmeztetnek minden szőllős gazdák kik maguk szükségére adómentes pálinkát 
akarnak főzni, magukat e héten a városházánál a folyamodások végett bejelentsék, 
hogy annak engedélyeztetése a benyujtandó folyamodványok utján mihamarébb ki-
eszközöltethessék, megjegyeztetik ezuttal hogy az adómentes pálinkafőzés f. évi No-
vember hóban kezdődödik, és főzethetik jövő évi October végeig, akár mely hónap-
ban ha a folyamodás iratásnál ki ki megmondja, miből és mely hónapban akarja a házi 
szükségére megengedett adómentes pálinkát kifőzni.”889  
 

A pálinkafőzés során a finomításra is figyelemmel volt a pénzügyőrség:  
 
„A Cs. K. Pénzügy Igazgatóságnak a‟ városi hatósághoz intézett felszólítása folytán 
figyelmeztetnek minden szöllős gazdák kik pálinkát főznek hogy a‟ fogyasztási adó alá 
tartozó és pálinka főzéáshez felhasználható anyagaikat oly módon főzzék ki, hogy an-
nak kétszeri föloöntése után származott vvótkát, haarmadszor felöntésre alkalmazni 
nem szabad, azon oknál fogva, minthogy a‟ második fölöntés után marat pálinka 
anyaga nem adhat uj anyag hozzá tétele nélkül megkívánható eredményt, s igy uj 
czefre, vagy söprő, vagy bár melly anyagnak ujabb hozzáadása a magas konstansnak 
hátrányával és kijátszásával történik, – miért is illy formán harmadszori vódka feltöl-
tés tilalma a bejelentett pálinka főzőnek ebből eredhető kellemtlenségek kikerülése 
végett tudtára adatik. – A harmadszori vodka használása tehát csak újonnan bejelen-
tendő fogyasztási adó alá eső anyaggal eszközölhető.”890 

 

 

KÉZMŰIPAR 

 

A mezővárosi jelleget – mint utaltunk rá – alapvetően meghatározta a kézmű-

ipar, amely nemcsak helyi szükségleteket elégített ki, hanem a közeli-távoli vidék 

kapcsolatrendszerében is fontos szerepet töltött be. Nem véletlen, hogy a hábo-

rús viszonyok közepette különböző helyekről elsődlegesen kézműiparosok hú-

zódtak meg a Három Városban, mint biztonságos helyen a 16–17. században, 

majd a későbbi évszázadokban is. Főként azok letelepedését engedélyezte a me-

zővárosi hatóság, akik a hiányszakmák mesterei voltak, munkájukra nagy szükség 

volt a mezővárosban.  

A kézműiparosokra vonatkozóan a 17. századból Nagykőrös történeti forrás-

anyaga ad viszonylag széles körű tájékoztatást. A város számadáskönyveiben fon-

tos adatok utalnak a kézműiparra, amelyek a mezővárosi létezés alapvető megha-

tározottságát is bizonyítják.  

A Három Városban – sajnálatos módon – csupán Nagykőrösön maradtak 

meg a legkorábbi történeti források, amelyekből a 17. század elejétől, főként az 

1626-tól fennmaradt számadásokból szerezhetünk ismereteket a kézműiparra, il-

 
889  PML CgV Hirdetések Jkv. 1862/64. 1863. szept. 6. 14. sz. 
890  PML CgV Hirdetések Jkv. 1862/64. 1863. nov. 22. 21. sz. 
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letve a kézműiparosokra vonatkozóan. A legkorábbi adatok fontosságát az is 

emeli, hogy az egyes szakmák, mesterségek, foglalkozások ismeretessé válnak, 

mivel a kézművesnek csupán a keresztneve ismeretes, az általa művelt szakma 

pedig vezetéknevéül szolgált, a század második felében pedig azzá is vált.  

Az egyes szakmák és szakemberek sora, amelyek megismerhetőek a szám-

adáskönyvekből.891 

 

Varga 

 
1636 – Warga Gergeltűl az Birak Tizedesek es Szolgak szamara Czipellősoket 7 tet 

wőttűnk f 1 dn 75.Warga Petertül 4 Czepelest f 1 dn 60. fodozas talpallas dn 36. 
Uÿ szaszba lako Warga Warga Janostul 2 Sarut f 2 dn 20 esmet Czepellest dn 
40. Warga Matiastul egi Sarut f 1 dn. 

1637 – 3ro Cipellős egi fejeless f1 dn 60. Warga Jakabtul Sarut 2. Czipellőst egi tapallast 
wettűnk a‟ Tizedeseknek f 3 dn 30. Peter Ura‟ Saru Tapallasra dn 20. Ferencz 
Uramnak egi Sarut egi Cipellőst wettűnk Warga Giőrgitűl f 1 dn 45. A Waczi 
tőrőkóknek 2 fuzet boczkort wettűnk Warga Matiastul dn 26. 

1637 – 3ro Cipellős egi fejeless f1 dn 60. Warga Jakabtul Sarut 2. Czipellőst egi tapallast 
wettűnk a‟ Tizedeseknek f 3 dn 30 Peter Ura‟ Saru Tapallasra dn 20 Ferencz 
Uramnak egi Sarut egi Cipellőst wettűnk Warga Giőrgitűl f 1 dn 45 A Waczi 
tőrőkóknek 2 fuzet boczkort wettűnk Warga Matiastul dn 26. 

1638 – Egi Cipellőst Warga Petőrtűl dn 40 fodozas dn 16. Warga Janostul egi Cipellőst 
dn 60 fodozassal. Egi Cipellőst Ban Petőrnek dn 40. 

1639 – Warga Jakabtul az Tizedesekk Czipellest es az Istokk sarut wettűnk f 2 dn 5. 
1640 – Az Szolgalo Aszszony Bery f 14. Eggi Sarut Varga Mattiastul dn 80. 
1641 – Regestrum Renovatum f 3 dn Warga Mátyás m 1 f 3 dn Kis Biro Uram czinyal-

tatot Sarukat f 1 dn 75 A Gondanak eggi Czipellest dn 40. Lőrincz Tizedesnek eggi 
Sarut f 1 dn.f 2 dn. Warga Mihaly m 14 f 3 dn Kis Biro Uramnak eggi Czipellest 
dn 40. Garabant Lőrincznek eggi Sarut f 1 dn 20 Item eggi Sarut dn 90. f 1 dn 50 
Barsÿ Szabo István m 17 f 3 dn. f 3 dn 50 Warga Jakab m 12 f 3 dn 50. Istokk fe-
jelt egi Sarut f 1 dn 20. Warga Mattiassal Lukacz Tízedesnek czinyaltattunk eggi 
Sarut f 1 dn. Ugian ezen Aghwerő Warga Janossal is Lukacz tizedesnek czinaltat-
tunk 

 Eggi Sarut f 1 dn  
1642 – Bonta Istvan Czinalt Paly Mattiasnak eggi Sarut f f dn 218. pag. 
1646 – Regestrum Renovatum Giurka Warga adot egi Aranyat. Jonas Wargatul a‟ tize-

desnek wettűnk sarut dn 50.  
1647 – Warga Mattiassal a Tizedesekk Czinaltattak őt bokor sarukat f 4 dn. 
1650 – Warga Andrastul Fekete Peter weitűl egy Sarut Farkas Istvan‟k f 1 dn. 
1656 – Pap Janosnak egy Sarutt Perczy Wargatul wőttem f 1. dn 20. Peczi Wargatul f 2. 

2. Sarutt. 
1660 – Varga Győrgytúl hozott Szakacs Aszszony egy Sarut fn. 1. Foldozása dn 17. 

Varga Matyastul Kett Tizedesk‟ hoztak Egy Egy Pár Sarut fn. 2. dn. 30. Ezen 
Varga Matyástul Egy Vas rostat dn. 50. Nagy Varasdi János Tizedes hozot 
Palcsko Vargátul egy Sarut fn 1. Ismett Tuzo Gergelynekis vettünk tűle Egy 
Cziplellőst dn 40. Pap János Tizedes és Szakáts Aszszonyis hoztak Egy egy pár 

 
891  PML NkV Sz 1626-tól 1682-ig.  
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sarut alszeghi Varga Páltul fn 2. dn 20. Nagy Janos Varasdi hozott egy Sarut 
Kőrmendi Vargátúl. Pecsi Varga Miklostul hozot Pap János Egy Sarut fn 1. 
Szakács Aszszony hozott Szunyogine veitűl egy Sarut fn 1. Az utanis edgyet fn 
1. Palcsko Varga Jancsitul hozott Varasdi egy Sarut. Ismét Czismadia Jancsi-
tul egy Czismat Benes Miklos hozott fn 1. dn 20. 

1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Borbely Istvannál lako lako Varga János Le-
gény. Benes István hazafelében lako Kecskei Varga Thamásért adott Pata Jancsi 
2. Tallert. Kis Varga Jánosnál lakozo Szent Királyi Nagy András adott 1. Tall. 
Varga Jakab Mester adott az Saru adásával edgyütt 1. Tall. Aug. 20. Katonak 
szamara hozattunk Kis Varga Jancsitul Egy Szattya’ bőrt dn 61. Péterffi 
Máttyással csináltatva’ Tal sokot Bokor nevű Katona mellyert Adojaba el fogott 
dn 52. [talsok = tarsok, tarsóka = tarsoly]. 

1663 – Lábbeli vásárlás: Vargha Gyurkától Végh Mihály tizedesnek egy saru 1 dn 20. 
Vargha Balázstól Csaplár Györgynek 1 saru fn 1 dn 15. Mészáros Istvánnak fn 1 
dn 15. Vargha Mátyástól 2 bocskor dn 35. Mihály tizedesnek 3 pár saru fn 3 dn 36. 
Szakács asszony 2 pár saru. Csaplárnak reparált egy csizmát fn 1 dn 3. Sarut eparalt 
Mihálynak dn 25. Tatarokk reparalt csismat dn 25. bocskort adott dn 35. Fekete 
Geregelytől Tatár Máténak 1 csizma fn 1. dn 60. Csismadia Andrástól Mihály tize-
desnek 1 csizma 1. Tall. Körmöndi Varghatól Egy bocskor dn 20. Gorsa Mihálytól 
Kis Biro hozott Egy csimat 1. Tall. Balaskótól Tatár Máténak 1 saru fn 1 dn 25. 
Darásitól Ferenczinek egy csizma fn 1. dn 60. Rádi Mihoktul vettünk be Egy 
Karmasin Csismat Ada‟ Marto‟ara fn 2. Az Vargaktuk vettunk két Rokat fn 2. 
dn 40. Varghak Czehiból jót be kezunkben 3. oroszlán[os tallér]‟. 

1671 – Varga Jakabtul Egy Boczkort dn 30. Szakácznak Egy Zubont vettűnk 1/II Tall. dn 
50. 

1672 – Saru vetel Váras hazahoz Kis Varga Janostul kettőt Tuzzonak es Csaplárnak 
fn. 3. Egy Bocskort Törökk dn 25. Fazekas Matthetul Edgy Csismát az Szakács 
Asszszonyak fn 1. dn 30. Gresa Mihálytul hoztak Felső Istva‟ Rab András es 
Varga Jakab Santa Pal István edgjet edgjet  fn 6. Szakács Aszszonjnak Edgyet fn 1. 
dn 30. P. Varga Miklóstul Eles Mihalj Egy Sarut fn 1. dn 60. 

1679 – Anno hoc Egész Tanácz akarattyábul Mezej Kert Adomanyunk Vargha 
Pe‟czinek attúk Baranyaine Kertit az Tormáson  

 

Csizmadia  
 
1643 – Regestum Renovatum f – dn 50 Czizmadia Gergell m – f 1 dn. 
1644 – Regestum Renovatum f 4 dn Czizmadia Gergőly m – f 1 dn. f 2 dn Czillag Czisz-

madj István m–  f 3 dn 
1656 – Cigany Győrgytűl maghunk szűkseghe‟re wőttem harom Pár Czismat Tall. 2.  
1657 – Város Házahoz Pap Mihalynak Horwat Janosnal lako Czismadiatul hittelbe egy 

Czismatt wőttem Egy Talleron. 
1658 – Egy Tolway892 Katonanak e‟gy Czismát wőttem f 1. dn 70. Czismadiak Czhehe 

Cigany György műszer Arabol hoztak be dn. 80. 

 
892  A „Tolvaj” szó jelentése a 17. században hasonló a későbbivel, de korábban nem jelentett tár-

sadalmilag káros, üldözendő személyt, lopást, a személyi tulajdon megkárosítását. Pl. „Tolvaj-
kodom” 1604 (MNyTSz III. 1976: 936). A tolvajok, rablóféle kóbor emberek gyakran kifosztot-
ták a kőrösieket, akik hivatalos útban utaztak Felső-Magyarországra, Fülekre, a város hivatalos 
ügyeit, adózását intézni a vármegyén. „A Tolway Katona” kóbor katona volt, veszélyes ember, 
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1660 – Darasitul hozott Nagy János Egy Csismát fn 1. dn 20. Az Csaplar hozott tűle Egy 
Csismat fn. 1. dn. .20. Ban Istok adott egy Czismat Nagy Janos Tizedesnek f 1. 
dn 20. Ismett adott dn 40. 

1663 – Egy Pár Karmasin Csismátis vettűnk Pap Balástul ajandekba valot fn 2. 
Barbely János Fiatul vettünk egy Csismat 2. Tall. Vargha János Napatul egy 
Csismat vettűnk fn 3. dn 20. Egy Csismat And. D. Gal Mihalytul 1/II. Tall. 

1671 – Czizma Foldozasért attunk Czizm: Andrasnak dn 21. 
1672 – Csizmadia Thott Istvántul Negy Csismát fn 6. Imes Jánostul Kett Csismát fn 2. 

dn 40. Feketetül vettünk Egy Csismat fn 2 dn 40. 

 

Szíjjártó 
 
1631 – Szÿarto Janostul wöttünk egy Kantárfeköt dn 40. Sziarto Istva‟ az harangh mony-

ara Czatos Szijat czinalt dn 20. 
1636 – Sziarto Istvannal czinaltattűk for matringot hermet sziat kocziostort dn 60 a‟ 

nieregre. 
1637 – Szÿarto Istvan dolgozot a‟ waros haz walo Lovak szerszamara dn 55 
1639 – Szÿarto Janostul wettűnk ide az Waroshazahoz hagimat f 1 dn. Ket hamot 

wettűnk dn 80 3rom szal fekemlet wettem dn 16. Fel Kengiel szýat dn 20. 1 
Farmatringot dn 35. Czapo szÿat wettűnk dn 16. Fodozastul Attunk neký dn 
20. Eggý Koczý Ostort dn 5. 

1639 – Szyarto Istvantul 4 szal czatos emlőt wettűnk dn50. Szabo Mihalý es Czorczaný 
Istva‟nak Varga Janossal Tapaltattunk ket Sarut dn 40. Ugian azon Varga Ja-
nostul az hatvaný gialogh Tőrököknek wettűnk ket fűzet boczkor bőrt dn 25. 
Szÿgiarto Istvantul wettűnk egi emlőt dn 16. Szýarto Istvantul wettűnk eggÿ 
Tűzőt dn 40. Ismet 2 emlő szalat dn 16. Eggý hevedert szÿakot dn 22. Szyarto 
Janostul Istok hozot eggÿ fől ranto szÿat dn 10.  

1642 – Boly Janosnak fizőttűnk egi Nyeregert f 1 dn 50. 
1644 – Hamot Gjóplút fek szarakat wettúnk Szyarto Miklostul f 55.  
1646 – Ket hamokat Szÿgiarto Istvantul wettűnk dn 80. 
1653 – Egy Nyerghet czinaltatam Wáras azamara 1. Tall Szigyarto Mihallyal 
1658 – Halvagonak Nyeregh csinalasert adtam dn 32. Halvagho ad egy Nyerget Waros 

számára, melynek az aratt adtuk megh Eőrőgh BiroUramek Egy Tallerth. 
1660 – Halvago Istvánnal Wáras számara Koz Nyerget, es Szolnoki Olay Beknek egy 

Nyerget csinaltatuk fl. 2. dn 60. 
 Peterffi Mattyassal czinaltattam Pribek Janos Urunkk Egy Tal rakott [tal-

sok.– tarsoly] dn 80. 
 Noborda nevű Rabtul Egy nyerget veette‟ Várass szűkseghere dn 65. 
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Kovács Illyés házába‟ lakozo Szij Mattyas adott 1 

Tall dn 40. 
1663 – Ványi Thamasnak fizettem két Njereg arrat fn 5. dn 30. 
1671 – Balint Istvannak Nyeregért fizettűnk fel Tall.  
1681 – 17. Febr. Nyeregh Csinalonak attunk 2 Garast. Tal [sok] Csinalastul 

Peterfinak attunk f 1 dn 40. 

 

 
akitől tartania kellett a városnak, s ezért kívánságát teljesítette, akárcsak a „pribékekét”, akik 
kémek szerepét töltötték be a hódoltsági területeken (lásd Takáts 1915. II.: 133–212). 
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Faragó, bognár, molnár 
 
1632 – Az szeket mellyón az bort arullyak czinaltattk dn 14  
1637 – Farago Benedeknek kerek tapallastul dn 12. Rigo Janosnak […] taliga czina-

lastul… 
1639 – Dawid Istvantul wettűnk egÿ Koczi Kereket f 1 dn 25. Himös Jánossal czinýal-

tattunk eggý Sajt nyomo szeket f 1 dn. Farago Balasal czinyaltattunk eggý Koczy 
rud szarnyat és eggý Tengelyt dn 60. Tot giőrgiel czinýalatattunk eggý Koczý 
oldalt dn 30. 

1641 – Saletromos Czauznak wettűnk eggi Kar szeket f 2 dn Farago Benedekk az Niro ol-
lok kőzőrelesetűl Attunk dn 42. 

1642 – Nemet Janossal Kereket talpaltattunk dn 14. 
1644 – Regestum Renovatum f 6 dn Nemeth János m 24/1 4 dn 2 Koczi kereket czinalt f 

2 dn  
1645 – Pataki Istvannak egi Kerek arrat fiztük dn 14. 
1646 – Egi Taliga kereket wettűnk dn 50. 
1650 – Waros Koczia czinaltatasert Farago Benedekk dn 60. 
1653 – Nemeth Janostul wettem 1. kereket Kocziba walott f 1. dn. 
1655 – Kontra Janostul 2. Kereket wöttem f. 1. 
1656 – Faragho Benedeknek egy Szán czinaltatassert fizettem dn 50. 
1660 – Mankuts Miklosnak egy Kerék talpért adtam dn 10. Farago Benedektúl vette’ 

Egy Kocsi Kereket fn 1.  
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Varkonyi Nagy Miklós Farago Jakab altal 1. 

Tall . 
1663 – csinált Farago Balás Kereket egjet fn 1. dn 40. 
1668 – Aug.3. Oroszi Thamasnak Kerék talpallásért fizetúnk dn 30. Nagy Pétertrúl 

vettűnk egy Kereket Taligában flr. 1. 
1671 – Moso Tekenyőtűl Czigánnak attunk dn 12. 
1672 – Az Molnárnak Fazekas Matthenak Malom csinalásért fizettünk bért 40. Tall. 
1678 – Keczkemeti Farago Peterk’ attunk Uy munkája fejiben 1. Tall. NB Nékűnk Karaj 

Ferencz viszsza atta. 
1679 – 6 Febr. Nagy Peternek Kerekektül dn 21. 
 

Fazekas, korsós 
 
1632 – Ez Eczetős Korsot wőttűnk ide be az it walo Korsostul dn 8.  
1635 – Fazekas Andrassal az Predicator Uramnak czinýaltattunk az szobajaban eggý 

Kemönczet Mellýert Fizettűnk f 2 dn 25. Isment az scholabelý Kamorakban walo 
Kemönczek feldolgozasaert Attunk dn 25. 

Isment az ítt azWaras hazaban walo Kemőnczert Fizettűnk Neký dn 40. 
1638 – Fazokas Andras munkalodot Waros hazahoz Oscholahoz Kemenczekre f 1 dn 

60. 
1639 – Fazekas Andrastul wajnak walo 40 Fazekat boros Korsokat es Kalyhakat wettűnk 

f 2 dn 10. Fazekas Andrastul Bornak walo 6 Korsokat wettűnk dn 28.  
1641 – Az scholaba’ wettűnk az fazokasoktul kalÿhakat dn 32. 
1643 – Regestum Renovatum f 1 dn 50 Korsos István m – f 1 dn 50. 
1644 – Regestum Renovatum f 1 dn 50 Korsos István m 20 f dn 50. 
1645 – Gracze Martonnal a‟ Kis Szobaban rakattunk egi kalyhas kemőnczet f 1. 
1646 – Regestrum Renovatum f 2 dn Korsos Gergely m – f 2 dn A Kűműwes Matias 

mellet waló munkalkodasert esőtt f 4 dn 50. 
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1650 – Kemenczenek walo Walyoghot vettem dn 18. Kemencze fenek Czinaltatesert 
adt dn 30.  

1658 – Te‟őrők Gergelytűl kemeneczenek walo walyoghott wőttem dn. 50.  
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Fazekas Geczi Fazakas Andras Öcse Fekete Ist-

ván Vásár Birotul haitot kezünkbe 1. Tall. 
1672 – Az Molnárnak Fazekas Matthenak Malom csinalásért fizettünk bért 40. Tall. 
 

Cigány kovács 
 
1632 – A bor egető fazokat Waras hazahoz czinaltattuk mőgh fn 4 dn 25. 
1634 – Egy Beko czinalasert fizettünk Rado czigannak dn 50. 
1636 – Tőczer czinalastul a Czorénak atunk dn 8. Sawo forralo ústtot fodoztattunk a‟ 

kompotallal [kolompárral] dn 20. Harom lakatot Buda’ wőttunk dn 70. Rado 
Cigannial a‟ koczit wasaltattuk meg dn 46. Az cigannoknak kett giertia 
Tartojert dn 12. 

1638 – Bekot wettűnk Rado Fiatul f 1 dn 60. Bekot czinaltattunk Rado Fiaval dn 20.  
1647 – Ridegh legenyeknek be jűwő adoja’ 
 Az eget boros űst fodozasert att: f 1 dn 80. 
 A Kolomparnak az Égőt bor főző űst czinyalasert fizettűnk dn 66.  
1655 – 2. Biko czinaltatasert Pal Waydanak fizett‟ dn 3. 
1663 – Egy Cigánjnak ezüst csinálasert adtunk dn 80.  
1671 – Kolomparosunknak Foldozasert attunk dn 70. 
1678 – 29 jan. Vas Villatul Cigannak attunk dn 46. 
 

Kovács 
 
1636 – Tamas Kowacznak az híd szőgwerestűl fizettunk f dn 10. Az Waros Lowait 

patkolta dn 56. Feÿzet czinaltunk megh karimaniet dn 17. Giőrgÿ Kowacznak az 
hidnak walo Szőg werestűl fizettunk dn 98. Sarkozi Giorgi Kowacznak az szőg 
werestül dn 59. Istvan Kowacznak tartozunk szög werestűl f 1 dn 10. Baraniaÿ 
Istvan Kowacznak attunk az szöghtűl dn50. 

1638 – Kovacz Ferencznek egi Hordo czinalastul fizettűnk dn 25. Tamas Kovacznak 
az Czazar szamara walo szögert fizettúnk f 3 dn 50. Sarkozi Giőrgi Kovacznak 
az szőgh werestűl attunk f 3 dn 50. Egÿ Lev szűrőt wettűnk dn 24. Egi was 
Vellat czinaltattunk d 12.  

1638 – Az Hordo czinaltatastul attu‟k dn 60. Az ladat wasaztattuk megh Giőrgi 
kovaczekkal dn 75. Janos Kovacznak egi fejsze czinalastul attunk f 1 dn 60.  

1639 – Az Deak Czipellese Patkolasaert Attunk dn 8.  
1641 – Regestrum Renovatum f 1 dn Kovacz István m 14 f 1 dn 50 “Was szegh weres f 

3 dn. f 2 dn 50 János Kovacz m- f 2 dn 50. Koczihoz walo munka dn 65. Was 
szegh weres f 4 dn. Janos Kovaczal munkalkottattunk az Waras Kocziakat dn 74.  

1642 – Janos Kowaczal czinaltatttunk egi feizet, es az koczit wasaztattuk meg dn 35. 
1644 – Janos Kowaczal Czinaltattunk 2 fejszet f 1 dn. 
1645 – Saru talpaba walo Patko szeget a‟ Tizedeseknek wettűnk dn 6. Peczwaradgíny 

Janos Kovaczal az Czintirim aÿtaÿra sarok wasakat Czinaltattunk dn 75. Kowacz 
Gergellyelis 3rom tehelyt f 1 dn 95.  

 Kowacz Gergellyel Giőrből hozattunk ideaz waras hazahoz borsot safrant f 6 dn. 
 Adam Marton lowa Patkolasaert Janos Kowacznak fizettűnk dn 20. 
1646 – Janos Kowaczak a koczit wasaztattuk dn 15. 
 Wasakat wettűnk 12 szalat f 1 dn 35. Janos Kovaczal fejszeket es az Saletrom 

haz ablakjaira walo rostelt czinaltattunk f 1 dn 80. 



595 

1648 – Hogj az Kovaczokat fel kűldőttuk Budara az Czazar Mivere attu‟ kőltseget dn 50. 
1653 – Kowacz Janos kowaczolt Waros szamara f 2 dn 44. 
1668 – János Kovacznak Ló patkolástúl attunk flor. 1. dn. 23. István Kovácz és Mathe 

Kovácz munkájokra fizettünk flr. .1. dn. 50. János Kovacz Saletrom házahoz va-
ló Kétt Lapátért és feysze rezellásért flr. 2. 

1672 – Aprolékos Kovácsolásért Mátthe Kovácsnak fizettünk f 5. absq dn 13. István Ko-
vács Kovácsolt pro dn 26. 

1678 – 5 Apr Czifra Kovács Munkája f 3  dn 20. 
1681 – Tot Janczi Matyas Kovacz Rideg. 
 

Lakatos 
 
1646 – Lakatos Mihallyal Czizmakat patkoltattunk dn 42. Egi Puska Agiut czinal-

tattunk dn 50. 
1646 – Regestrum Renovatum f 2 dn Lakatos Mihaly m– f 3 dn Czizma Patkolas dn 40. 
1646 – A Lakatosnak az őregh Kamora Pelehi czinaltatasert attunk dn 12. 
1647 – Ridegh legenyeknek be jűwő adoja’ Lakatos Mihalynak lada wasalasert f 1 dn. 
1655 – Lakatos Janos munkalodot Waras szüksegere f 3. dn 65. 
1657 – Város Házahoz Lakatos Mihalyal czinaltatta‟ egy Biko Nyelwes Kulczawal egyűtt 

dn 15. 
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Lakatos Thamas Öreg Lada Sarka‟ munkal-

kodott dn. 20. Lakatos Thamással és Lakatos Mihallyal csinaltattunk öreg 
Láda Sarkát és ajto vas zárját dn 50. 

 Jan. 23. Lakatos Jánossal Váras szükseghere munkalkodtattunk fn 2. dn 9. Lakatos 
Mihaly patkolt Két Csismat dn 24.  

 Tőlcser csinaltatasert adtunk Barbely Danielnek dn 25. 
1663 – Lakatos Janos csinalt Lakatot dn 10. 
1668 – Három Czisma Saroktúl Fölső Istvannak attunk dn. 75. Lakatos Jánosnak Vára-

sunk házához való munkájaért fizettűnk flr. 1. 
 

Késcsináló 
 
1646 – Regestrum Renovatum Horwat Petőr a‟ Kes Czinalo adot egi tall.l. 
1647 – Ridegh legenyeknek be jűwő adoja’ Horwat Petőr a‟ Kes Czinalo adot egi tall 
1650 – Kes Csinalonak attunk az Nazur kesenek Czifraznj fel Tallert g 
1679 – Rideg Legények és jővevény Emberek Adaja Kes czinalo 1 Tall 
1682 – Kes Csinalotul hoztunk harom Par Kest dn 60. 
 

Hentes és mészáros 
 
1632 – Wőttűnk Daniel Meszarostul ket Fayd madarat dn 11. 
1636 – Egÿ Mezaros Legeninekattunk dn 35 hogj giőrgÿ Mester az Templom’ 

pallasat segetőtte festeni eddigh ő heljőtte segetőt az Meszar Szekbe‟.  
 Egi Masa fagjat hoztunk az Szappannak, walot az Mezarosoktul f dn 30. 
1643 – Hentesekkel walo alkuwas f 12 dn. Attunk egi Tehenet az Nazul szamara f 7 dn 

50. Hust hordottak be f 1 dn 14. Attunk kez penzt f 3 dn 36. 
1644 – Az Meszaros Szek Birak  attak kezűnkbe Szaz Tallert. 
1650 – Hust hordottunk az hentősőktűl be dn 40. 
1654 – Czuti Vej Mészaros egy Soért fogot el dn 80. 
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Toszeghi Meszaros János adott 2 Tall. 
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1663 – 27 Xbris Meszaros Istvan Györgytul negy vago Tehenet az haro‟ Pesti Agha‟k 
számára és Jakab idonak is. Meszáros István Mestertűl vettűnk Egy Roka bőrt fn 
1. dn 11. Ismet vettűnk Kett Kecsighét dn 7. 

1666 – Bírság Szabo Jánosis adott hus vágásert dn 40. 
1671 – Rideg Legénjek és Jővevenj emberek Adaja Meleg Gergelj ridegie Mészáros 

Jakab dn 80. Kaszap Albert adott fn 2. 
 

Szabó 
 
1636 – Szabo Istvannak Barsinak Adtuk az Büdössön Bőddj Giőrgi Erdeie felet Goda‟ 

Dőmőtőr erdeje melet, mas felől hataros wele Szabo Pal 
1640 – Az Szolgalo Aszszony Bery f 14. Ruhainak walo Longis poztot hozattunk Szarka 

Janossal 7/1 Talleron. Bagaziat hozattunk Szögedul 2 Tall. Kett főre walo bulja 
waznat dn 80. Eggi Sarut Varga Mattiastul dn 80. Bagazia czinaltatasitul 
Pesti Ferencznek dn 60. Fekete poztot alaia Budarol dn 40. Kadasnetul a Men-
teje alá fel singh fekete poztot dn 40. Az Menteje ala bellest f 1 dn 60. Czinaltassa 
a‟ Szabonak dn 60. Cernat a‟ ket Ruhanak dn 16. Varga Mihaljtul egi sarut dn 80. 
Egi kődment hozot Toth Adamnenak Szűcz Paltul f 2 dn 35. 

1641 – Regestrum Renovatum  f dn Szabo János Giöniősÿ m f 2 dn. f 1 dn 50 Barsÿ 
Szabo István m 17 f 3 dn. . 

1645 – Szabo Benedekkel Giőrből hozattunk őt tehely keseket f 4 dn 50. 
1648 – Az Szabo Mester Urajnk az tőrwen es szokas szerent hoztak kett aba Nadragot. 
1653 – Teőrők Dolomany warani czernatt dn 1. Boros Janosnak egy Parna hajért fizett‟ f 

1. Peter Ihasznak Szabo Peterrel czinaltatta‟ Egy Aba Dolomant dn 45. 
1654 – Az Szabo Mester Urajnk az tőrwen es szokas szerent hoztak kett aba Nadragot . 
1655 – Szabok Czehebe’ letekor Biro Ur‟ ad De’akoknak dn 15. 
1660 – Szabo Gergely Mester czinalt az Beres szolganak es Tuzson‟k Egy Egy dolmánt 

fn 1. 
 Rideg legenyek Adaia 
 Szentmihalyi Szabo Mathe adott f 2. Szabo Gergely Mester szolgált szabosagaval 

váras szűksegere f 1. Veresmarthi Szabo Istva‟ mester adott es szolghalt 1. Tal-
lerre. Szabok Che Mestere Czuzai Szabo Istvan Kontar Szaboktul birsaghot 
hozott kezűnkhöz. 1. Tall. 

1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek 
 Baronyai Szabo István Mester adot dn 80. Item 59/1. 
 Birsagbul valo Jűvedelem  
 Szabok Czeh Mestere birsághot haitot kezunkben dn 50.. 
1668 – Saytos Dolmányátúl Mányoki Szabo Istvánnak attunk dn. 50. 
1671 – Anno 1672 quae ultima Martii  
  Taxa verhu’ Sartoribus Oppidi Kőrös Praeparatar‟ juxta norme‟ it  

 Consentudinae Raczkeviensiu‟ hoc modo delineata 
 
Virorum [férfiak] 
Granat Czimarin Angliai Felső ruhanak valtsagha fn. 2. 
Maÿszer Felső ruhatul fn. 1. dn. .40. 
Aba Felső ruhatul fn 1 dn 20. 
Granat Czimarin Angliai Síp Uijumentetül valtsagh fl 1 dn 50. 
Maÿszer mentetül – dn 75 
Karasia mentetül fn 1 dn 20. 
Karasia Dolmanitul fn 1. dn 35. 
Granat Czimarin dolmantul fn 1 dn 35. 
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Aba dolmanitul berlettük dn 60. 
Aba dolmantul Fel szertül dn 60 
Granat és Czimarin nadraghtul dn 25. 
Karasia Nadraghtul dn 35. 
Aba Nadraghtul dn 25. 
Haraisnjatul Salavaritul dn 12. 
 
Mulier’ [nők] 
Kamuka Szoknjatul fn 4. 
Kamuka mentétül fl 5. 
Tafota és Tabit Mentetül fl 4. ha annal munkassabbis 
Tafota es Tabit szoknyatul fn 3 dn 50. 
Csiszmazni szoknyatul fn 3 az ki penigh munkassabblejend f 3 dn 5 Avagy f 3 dn 20. 
Czőmőrlet Szoknyatul fn 2 dn 40. Nemelytül fn 2. dn 75. 
Es Morint mentetűl f 2 dn 50. 
Mohor szoknjatul fn 2 dn 25. 
Korona Ra‟sa szoknjátul fn 1 dn 7 Az ki munkassab fn 2. 
Istamet szoknjatul fn 1 dn 50. ha nnal munkassabbis 
Az kin pedig aranj nintse‟ fn 1 dn 20. 
Kisznicse‟r szoknjatul az kin Patent vagjo‟ dn 75. Az ki pedig Paraszt dn 60. Az 

bagaziatulis hasonlokepen 
 
Taxa Pellorum [szűcsök árszabása] 
 
Rancsor mente Rokaval Vidraval vagy Nyestul Premzet váltságha fn 1 dn 70. 
Mente Prem nélkűl fn 1 dn 10. 
Kűrdi Premes allyú és szélű fn 1. 
Kűrdi Prem nelkűl dn 40. 
Persi Mente kőrnyűl és széle‟ dn 80. 
Mente Prém nélkűé dn 40. 
Czavalas Roka bőr dn 12 őreg 
Barany bőr ea dn 12. 9.  
Hasi Bárany bőr czávalás dn 2. 
Sűveg bélletés ha mindent maga bellest hosza‟ az bérletője P. dn 15. 
Ha az Szőcz ad béllest hozzaja – Premet alaja pro f 1 dn 30. 
Kesztyű czinálás dn 40. 
 
Rideg Legénjek és Jővevenj emberek Adaja 
  Szabo Marto‟ ridegje Katona Mihalj 1. Tall. Birsaghotis adott fn. 1. 
  Radi Szabo István 1. Tall.  
1681 – „Szabo Az Istvan Kovács Sillere […] Rideg”  
  Egymás Approlekokbúl valo proventus 
  Kolontár [kontár] Szabo Peti f 1 dn 8. Kolontartul f 3 dn 96. Kolontartul meghisf 

1 dn 62.  
 

Szűcs 
 
1636 – Szűcz Palnak Pőczjnek attuk az Bűdősön az Waros Erdejet hataros 
1637 – Őregh Biro Uramnak egi Sűveget Per Kis Szűcz Istvan f 1 dn. Hat Sűveget 

wettűnk Konia Paltul f 1 



598 

1640 – Az Szolgalo Aszszony Bery f 14. Egi kődment hozot Toth Adamnenak Szűcz 
Paltul f 2 dn 35. [f 2 dn Szűcz Pal Peczÿ m 7 f 2 dn 25.] 

1644 – f 2 dn Szőcz Phúlop János m 10 f 2 dn. f 3 dn Szőcz János m 16 f 3 dn. 
1646 – Regestrum Renovatum  
 Szűcz Giőrgi a‟ Kis Uczai Szűcz Janos lakosa adot 1 Tall. 
1660 – Rideg legenyekAdaia 
 Fűzes Gyarmathi Szőcs Istva‟ Mester mely Szente Gergelynél lakik adot dn 99. 
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek 
 Szőcs István Mester Thurinál lako adott 1. Tall. 
 Marto’ Legén Szőcz Istvánál lako adott 1. Tall.  
 Birsagbul valo Jűvedelem  
 Az Szőcs Mesterek is haitotak kezünkbe‟ birsaghot fn 1. dn 20. 
1663 – 18. April. Szűcs Geczinek Tőrők Kődmen csinalásaert adtunk dn 58.  
 zláto Törökk belet mentet Szikszai Szőcs István fn 1. dn 20. SzuBassaknakis 

negy rokajaval 2 Tall. 
 Madarasi csinált negy Kar Kesztjűt dn 80. Madarasi csinalt egy Kocsaghott 

dn 25.  
1666 – Bírság 
 Az Szőcz Mesterek az Szőlőben csavállo kontár Legenytűl Páhi Mihály 

Szolgájátul adtak bé bírságot fn. 2. 
1668 – Márc.9. Saÿt Gyermek[ne]k egy Kődment Eget bor főzéssel edgyűt  Bakótul 

vettűnk flr. 2. 
 Szőcz Gergellyel hozattunk Szegedrűll Eőtt Pár Czismát Egy Végh Abát és 

Szattyán kapczát Négyet flr‟ 13. dn. 90. 
 
Juhbőrők 
Summatim Teszen a‟ Gyapju arra Nro‟ flr‟ 196 dn a‟ Juhaszeval 
Dec.8. 
Bokri István ad flr. 10. Sát‟ hó számára vittek el az Szőczők negyven negyven pénzben 

Kilencz ö. Bőrt Tőmlőst Item husz husz penzben Tizen egy Bárány Bőrtt Item haro’ hasitot 
Bőrt dn 45. 

Júl.15. 
Che számara azon arron vittek el Szőczők Tizen egy Bárány Bőrt Kilencz Öreg Bőrtt Há-

rom hasítot bőr dn 45. Facit Summa flr. 6. dn 25. 
Aug.12. 
Che számára Sóti Szőcz István vit el Eőtt ö. Tőmlős Bőrtt Eőtt Tőmlős Barány Bőrtt Eőt 

hasítot Bőrtt 
Szept.7. 
Che számára Madarasi urk Eőtt ő Tőmlős Bőret  Hat ő TőmlősBárány Bőret Egy ő 

hasitotat 
Okt.12. 
Che szamara Füvessi vit Háro‟ ő Tőmlős Bőrtt Három ő Tőmlős Bárány Bőrtt 

Saytosnak egy Bőrtt dn 20. 
Rymaszombati Oczvai Győrgynek attunk húsz Bőrt flr 10/I. 
Jan.1. 
Számot vetvén Che Mester Uramal a‟ Che számára adot hitel Bőrők árra Sumassa‟ 

Tészen flr. 21. dn 40. 
Jan.6. 
Che Mester Ura’ hozot flr. .19. 
Febr.6. 
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 Rymaszombati Oczvai Győrgynek attunk 60 Juh Bőrt flr 30/I. Dako Szűcz Ist-
vánnak attunk Hasi Bőrőket dn. 60. Rymaszombati Embernek attunk Juh 
Bőrőket flr‟ 

1671 – Rideg Legénjek és Jővevenj emberek Adaja 
 Cziriak Mostoha Fia Szőcz Istok 1. Tall. Szőcz David Mester adott 1. Tall. fejért 
1679 – Anno hoc Egész Tanácz akarattyábul Mezej Kert Adomanyunk 
 Szőcz Davidnak Herczegh Janos Kertit az Korhanyo‟ szomszedgya Kovácz János 

Var 
 

Szappanos 
 
1638 – Szappanos Lucza szapant főzőt az szonaki Bek szamara, es Pestre 
1643 – Katona Benedeket Boldisar Martont hogi az Szappanossok melet fel kűldőttük 

Budara kőltsegh f 1 dn. 
1648 – Az Szappanos Che Uraink Kadas Giőrgi altalatak kezűnkbe f 3 dn. 
1654 – Az Szappanos Che Uraink Kadas Giőrgi altal atak kezűnkbe f 3 dn. 
1660 – Rideg legenyekAdaia 
 Csira Szappanos Jancsi adott dn 80. 
 Szappanyos Kis Paltul vette‟ Egy öntet szappant fn 4. dn 95. 
1661 – Szappanyos Kis Páltul Urak számara valo szappant vettünk dn. 25. 
1663 – 18. April. Szappant vettünk Bekri Istvántul fn. 1. dn. 20. Szappanyos Izbéghi 

Istvántul vettűnk Négy Tall árra szappant de ennek hatva‟ Pénze Vevő birsághra 
hailott .s. az tőbbi Adajára. Bekri István által Szeghedrűl hozattunk haro’ par 
Kordován Csismákat 4. Tall. de kettei oroszlános léve‟. Bokri Istvántul vetünk 
két tábla szappant 1. Tall. 

1676 – 19. July Biro Uram Budára lévén Uy Vezérhez Tolmácz vont bitangúl 2. Tall. 
Szappant hoztak az Utra Vőrős Peteről 20 Funtot Facit f 2 dn 20. 

1679 – 12 Juni Dus Istvánt az Vármegyere kűldvén attunk kőlczigre f 3. Szappan vitt 
Csira János az magáét 14. Funtot. Ar f 1 dn 84. Adajara irtam. 

1680 – Magyar rendre valo Kőlczíg  
  Csira Janostul vettünk ket par bellet szaru Czismat 2/II Tall. 
1681 – Szappanos Josephpel Szegedrűl hozattunk két Paplant Procator számára 33 

Gar‟ ./.– 5 Tall. 18. Egy Szőnyeget 25 Gar ./. 4 Tall abbsq dn 36. 
 

Tapasztó 
 
1641 – Regestrum Renovatum 
  f 1 dn Tapaszto Máté m – f – dn 50. 
1671 – Tapaszto Aszszonynak att. dn 20.  
 

Kosaras, kaskötő 
 
1672 – Egy Kocsi Kast vettünk megh Kuldus Jánostul fn 1. 
1679 – 6 Febr. Koczi Kas f 1. 
 

Takács 
 
1642 – Takacz Matene Ponywajaert fizettűnk den 33/II. 
1668 – Máj. 22. Contra Istokott Fűlekre kűldvén a‟ Takácz Tőrvinyire att‟ dn. 21.  
  Jún.11. 
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  Takácz András Eőczczit Fűlekre kűldvén a’ Tanukkal attunk kőlczigire dn 51. 
 

Ötvös 
 
1643 – Regestrum Renovatum 
  f 2 dn Őtvős Gergelÿ m2 f 3 dn egi peczet Niomot czinal dn 37/II. 
1645 – Az Gradual Czinyaltatasert Őtwős Gergelynek fizettűnk dn 25. 
 

Könyvkötő, compactor 
 
1643 – Az Melj Kőniwet az Fejedelem kűldőt azt czinaltattuk be, .s. az gradualt a‟ kőnív 

czinallovall 3 Tallerert Ugian azokea az kőniwekre bőrt wettűnk dn 35. 
1647 – Ridegh legenyeknek be jűwő adoja’ 
  A Kompator Szabo Janost hogi Fülekbe‟ kűltűk a‟ Vice Ispanhoz, attunk 

kőltseget dn 35. 
 

Köteles, kötéljártó 
 
1634 – – Wöttünk Lengyel Galtul Edgy Istrangot az harangra dn 8. 
1644 – f 4 dn Kőteles Istvan m 20 f 3 dn. 
1648 – Az Saletro‟ haznal walo lugos Kadra wettűnk 2 szall Istrangot dn 20. 
1646 – Regestrum Renovatum f 4 dn Kőteles Istvan. m 16. f 3 dn. Fahordas f 1 dn. 
1668 – Nagy Balás Győrgytúl vettűnk négy szál kőtelet dn 28. 
1672 – Kőtel csinalonak fizettünk dn 60. Negi Szál kőtelet is vettunk Buztul dn. 28. 
 

Borbély 

 
1626 – Szabo Istwa‟ keze giogitasaert fizetunk a’ Borbelinak fl 9. 
1640 – Istok: Waras szolgaia giogitasajert az Borbeljnak fizettünk f 6 dn. 
1641 – Warga Janos giogiatasert Borbely Peternek fizettünk f 4 dn. 
1661 – Rideg Legenyek es Jűvevenyek Borbely Istvannál lako lako Varga János Le-

gény. 
  Borbély János Mester adott 2. Tall. 
1671 – Rideg Legénjek és Jővevenj emberek Adaja 
  Hagyo János Barbelj Istvánnál lakó adott Adajáért fn 2. dn 40. 
 

A városi adókönyvekben, adóösszeírásokban (Regestrum Renovatum) sze-

replő kézművesek az adót forintban (f, fn) és dénárban (dn) számolták. Az adó 

meghatározó része volt a marhaszám (m): 
 
Regestrum Renowatum tempore Domi Juditis, Jonannÿ Tollas et Johannÿ Dus 

Anno 1645 
 

f 1 dn 50 Pőrődÿ Szűcz János m – f 1 dn 50 
f 2 dn 50 Deakÿ Szűcz János m 6 f 2 dn 
f 3 dn Mezaros Mihaly m 23 f 2 dn 
f 1 dn 50 Koczis Istvan m – f 1 dn 50 
f 2 dn 50 Eőtwős Gwergely m 4 f 3 dn 
f 3 dn Szűcz Marton m 5 f 3 dn 
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f 1 dn 50 Borbely Giorgi Mester m – f 1 dn 50 
f 2 dn 50 Szabo Istvan Czonka m 6 f 2 dn 
f 1 dn Czizmadia Gergely m – f 1 dn 50 
f 2 dn Borbely Janos m 29 f 3 dn 
f 3 dn 50 Borbely Petörne m 3 f 3 dn 
f 2 dn Lakatos Mihaly m – f 3 dn 
f 1 dn Bobely Giörgne m  f 1 dn 
f 4 dn Borbely Istok m 31 f 3 dn 50 
f 2 dn Acz Istvan m 2 f 2 dn 
f 6 dn Czapo Lőrincz m 64 f 4 dn 
f 3 dn Takacz Janos m – f 3 dn 
f 1 dn 50 Pinter Janos m – f 2 dn 
f 3 dn Szűcz Petőr m 1 gőb: 11 f 2 dn 50 
f 1 dn 50 Korsos Istvan m 20 f 1 dn 50 
f 1 dn Aztalos Andras m – f 1dn 
f 6 dn Somogi Warga János m 53 f 4 dn 
f 4 dn Giűrűsý Gergely m 13 f 3 dn 50 
f 2 dn 25 Borbely Gergely m 5 f 3 dn 
f 2 dn Borbely Mihaly m 11 f 2 dn 50 
f 2 dn Szabo Gergely m – f 2 dn 50 
f dn Eőtwős Pall m – f 2 dn 
f 2 dn Takacz Andras m – f 3 dn 

 
Regestrum Renovatum […] Anno 1660 –  

f 2 dn Aztalos János m 4/II f 2 dn  
f 2 dn Győrgy Kovácsné m – f 2 dn  
f 7 dn Eőtwős Gergely m 3 f 7 dn  
f 6 dn János Kovács m – f 6 dn  
f 5 dn Himes János m – f 5 dn 56  
f 10 dn Kovacz Gergely m 85 f 10 dn  
f 8 dn Szabo Pálné m 51/II f 8 dn  
f 5 dn Szÿjarto Mihály m 4 f 5 dn  
f 3 dn Kovacz Balázs m 13 f 3 dn  
f 9 dn Szőcz Dömötör m  f 9 dn  
f 10 dn Kertész János m 19 f 10 dn  
Tallér 1 Mátyás Kovacz m – Tallér 1  
f 6 dn Varga Gergely m 24 f 6 dn  
f 6 dn Szabo István m 20 f 6 dn  
f 8 Csatai Nagy János m 33 f 8 dn  
f 7 dn 50 Szőcz Mátyás m 33 f 7 dn 50  
f 9 dn János Kovacz m 4 f 9 dn  
f 8 dn Molnar András m 40 f 8 dn  
f 8 dn Szabo Mátyás m 18 f 6 dn  
f 10 dn Szabo András m 70 f 10 dn  
f 110 dn Kovacz Ferenc m 110 f 10 dn  
f 10 dn Szabo Mihály m 160 f 10 dn  
f 12 Szabó Mihály m 27 f 12 dn  
f 10 dn Szabo Ferenc m 90 f 10 dn  
f 6 dn Varga János m 20 f 6 dn  
f 4 dn Takacz András m 3 f 4 dn  
f 4 dn Fazekas István m 2 f 4 dn  
f 3 dn Lakatos János m – f 3 dn  
f 5 dn Varga Jónás m – f 5dn  
f 2 dn Szappanyos Jeremiás m m – f 2 dn  

f 3 dn Varga János m – f 3 dn 
„Tizedes János hozott tűle  

Egy Czismat f 1 dn 20” 
f 8 dn Varga Mátyás m – f 8 dn  
f 5 dn Kovacz Miklós m 8 f 5 dn  
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f 5 dn Varga Pál m 8 f 5 dn  
f 4 dn Takacz János m 4 f 4 dn  

f 4 dn Szabo Márton m – f 4 dn 
„Sait ruhanak valo vasznat is 

 vettűnk tűle az adojara dn 36” 
      
f 5 dn Eőtvös Pál m 2 f 5 dn  

f 5 dn Pete János m 6 f 5 dn 
„Fazekakat hozott tűle  

a Szakács Aszsony dn 28” 
f 6 dn Szappanyos Győrgy m 13 f 6 dn  

 
Regestrum Census Civillis […] Anno 1661 

fn 3 dn Jakabfi Benedek m 3 fn 3 dn 
hoztak el Tizedesek hatt pár  

Sarut fn 6 dn 60. 
fn 8 dn Eőtvös Gergely m 5 fn 8 dn  
fn 10 dn Olah István m 200 fn 10 dn  
fn 6 dn Varga György m 3 fn 6 dn „adott haro‟ sarutt” 
fn 7 dn Fruttus Pál m 7 fn 7 dn [kereskedik is] 
fn 2 dn Fazekas András m 8 fn 2 dn  
fn 5 dn M. Varga István m – fn 3 dn  
fn 3 dn Farago Miklós m 4/II fn 3 dn  

Tallér 1. Csismadia János m – 1 tallér 
Adott kétt Pár Csismát Szőrös András  

és Csaplár Pap János számára 
fn 5 dn Szappanyos Pál m 4/I fn 5 dn  
fn 8 dn Barbely György m – fn 8 dn  
fn 2 dn Barbély Mihály m – fn 2 dn  
fn 2 dn Meszaros János m – fn 2 dn  
fn 10 dn Páhi Mihály m 103 fn 10 dn  
fn 10 dn Páhi István m – fn 10  
fn 3dn Gorsa Mihály m – fn 3 dn  
fn  2 dn Farago Balázs m 2 fn 2 dn  

fn 6 dn 
Debreczeni János 
Kovatz 

m – fn 6 dn  

fn 10 dn Thuri István m 105 fn 10 dn  
fn 3 dn Ferenc Kovatz m 1 fn 3 dn  

fn 2 dn Szőcs János m 1 fn 2 dn 
Egy Tabori Eszaki Jancsi nevű  

Legenjnekis csinalt egy kődment fn 4. 

fn 4 dn Sandor István m – fn 4 dn 
Puskassagaért adott erette  

Fekete Pál fn 2 dn 35 
fn 7 dn Vanyi Thamas m 5 fn 7 dn [varga] 
fn 5dn Himes János m – fn 5 dn [faragó, asztalos] 
fn 3 dn 50 Farago János m 6 fn 3 dn 50  
fn 5 dn Darasi János m – fn 5 dn Csismat fn 1 dn 40 
fn 10 dn Kovatz Gergely m 75/II fn 10 dn  
fn 4 dn Varga Mihály m – fn 4 dn  
fn 3 dn 40 Szabo Benedek m 1/II fn 3 dn 50  
fn 6dn Vanyi Varga János m – fn 6 dn  
fn 3 dn Halvago István m – fn 3 dn [kerékgyárto] 
Tallér 1 Varga János m – Tallér 1  
fn 4 dn Csurgai Mihály m 2 fn 2 dn [asztalos?] 

fn 3 dn Komsi Thamas m – fn 3 dn 
Puskassagaert Fekete Pal  

adott 1/I Tallert 
fn 3 dn Kis Varga Mihály m – fn 3 dn  
fn 4 dn Varga István m – fn 3 dn  
fn 3 dn Varga Lőrinc m – fn 3 dn  

fn 1 dn 
Czegledi Meszaros 
János m 

– fn 1 dn   

fn 4 dn Varga Dániel m – fn 4 dn  
fn 2 dn 50 Szabo György m 1 fn 2 dn 50  
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Mester 
fn 4 dn Balta Marci m – fn 4 dn  
Tallér 1 Mátyás Kovatz m – Tallér 1  
fn 10 dn Dus János m 122 fn 10 dn  

Tallér 1 
Santa Szabo Ger-
gely 

m – Tallér 1  

fn 7 dn Varga Gergely m 22 fn 7 dn Fiával egyűtt 
fn 2 dn Varga Miklós m – fn 2 dn  
fn 8 dn Pafi Benedek m 1 fn 8 dn  
fn 2 dn 25 Peterfi Mátyás m 1 fn 2 dn 25 [talrokot csinált] 
fn 4 dn Pereczes András m 2 fn 4 dn  
fn 10 dn Urházi János m 120 fn 10 dn  
fn 9 dn N. János Kovatz m 38 fn 9 dn  
fn 9  dn Molnar István m 29 fn 9 dn  
fn 10 dn Beretvás István m 21 fn 10 dn  
fn 8 dn Szabo Mátyás m 5 fn 8 dn  
fn 10 dn Szabo András m 65 fn 10 dn  
fn 2 dn 50 Varga János m – fn 2 dn 50  
fn 10 dn Adam Márton m 134 fn 10 dn  
fn 10 Kovatz Ferenc m 85 fn 10 dn  
fn 10 dn Szabo Mihály m 160 fn 10 dn  

fn 3 dn 
Balasko (Placsko) 
János 

m 1 fn 3 dn varga 

fn 8 dn Őreg Varga János m – fn 8 dn  
fn 10 dn Szabo Mihály m 27 fn 10 dn  
fn 10 dn Szőcz János m 3 fn 10 dn  

fn – dn 80 
Szappanyos Veres 
Péter 

m – fn – dn 80  

Tallér 1 Rigo János m – Tallér 1 
[ács] Az fa Toronyo‟ valo munkája  

beribül haitott ide 1 Tall dn 50 
Tallér 1 Varga Gyurka m – Tallér 1  
fn 4 dn Takacs András m 2 fn 4 dn  
fn 3 dn Kőrmendi Mihály m  fn 3 dn [csizmadia] 
fn 5 dn Pereczes György m – fn 5 dn  
fn 3 dn Szappanyos Lőrinc m – fn 3 dn  
fn 5 dn Fazekas István m 4 fn 5 dn  

fn 3 dn Lakatos János m – fn 3 dn 
Munkalkodott Vara‟s szűkseghere  

fn 2 dn 79 

fn 4 dn 
Szunyogi Vei  
Varga János 

m – fn 4 dn  

fn 8 dn Varga Mátyás m – fn 8dn 
Kett Tizedesnek adott par Sarutt  

fn 2 dn 45. Adott egy  
Kordovantis fn 2 dn 25 

fn 6 dn Meszaros István m 40/II fn 6 dn  
fn 4 dn Paris Péter m – fn 4 dn  
fn 4 dn Kovatz Miklos m 8 fn 4 dn  
fn 5 dn Varga Pál m 8 fn 5 dn  

fn 4 dn 
Szabo Mihály 
Sente‟i 

m 1 fn 4 dn  

fn 4dn Takacs János m – fn 4 dn  
fn 4 dn Szabo Márton m 2 fn 4 dn  
fn 2 dn 50 Takács Gergely m – fn 2 dn 50 Csinalt Kett Csismat 1. Tall. 
fn 8 dn Molnar György m 12 fn 8 dn  
Tallér 1 Farago Benedek m – Tallér 1  
fn 5 dn Eötvős Pál m 2 fn 5 dn  
fn 3 dn Szabo János m 9 fn 3 dn  
fn 2 dn Csira Thamas m 4 fn 2 dn szappanos 
fn 5 dn 50 Kovatz Illyés m 10 fn 5 dn 50  
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fn 2 dn 
Szabo András 
Mester 

m 2 fn 2 dn  

fn 4 dn Szabo Máté m 3 fn 4 dn  
Tallér 1 Szabo Mátyás m 2 fn 1 dn 60  

Tallér 4 Szabo Barrabas m – Tallér 4 
Az Szakacs Aszszonynakis csinalt  

Egy Szoknyát 1. Tall. 
fn 4 dn Meszaros János m – fn 4 dn  
fn 6 dn Kovatz János m – fn 6 dn  

fn 3 Varga Pál m – fn 3 
Gyalog törökök számára adott két pár  

botskor bőrt dn. 36 
fn 4 dn Varga Miklós m 6 fn 4 dn  
fn 3 dn 50 Szabo György m – fn 3 dn 50  

fn 7 dn 
Szappanyos 
György 

m 13 fn 7 dn  

fn 2dn Kovatz Mihály m – fn 2 dn  
 

Regestrum Renovatum […] Anno 1672  
Tallér        
2/II Csira Thamas m – 8 Eőttvös Mihály m 17/II 
2 Takács János m – 3 Szőcz Pál István m 2 
4 Mathe Kovacs m 4 2 Szőcz István m 1 
1 Istvan Kovacs m – 5 Kovács Istvánné m 4/II 
13 Mészáros István m 85 3 Kovács György m 5 
3/I Barbélj János m – 1/II Szalai Szabo János m – 
4 Lakatos János m – 1/II Szabo István Rab Sógora m 4 
5 Varga Jónás m – 11 Molnár András m 27 
5 Korsos Péter m 7 4/II B Szabo János m 7 
3 Szappanios Lőrinczné m – 1/II Pintér István m 1 
1 Nagy István Juhász m – 5/II Kovács Illésné m – 
1/II Thott Jakab Juhasz m – 7 M Szabo István m – 
5 Takács Andrásné m – 4 Takács Dániel m 2 
8 Varga János m 7 4 Takács Péter m 3 
15 Szabo Ferenc m 176 4 Varga Balázs m – 
10 Ö Varga János m 12/II 6 Kovács János m 9/II 
4 Szőcz János m – 3 Varga Pál m – 
3/II Fazekas Máté m 3/II 6/II Szabo Pál m 10 
2 Sőrős Gergely m – 1/II Varga Ferenc m 15 
3 Farago Balázs m – 3/II Varga Miiklósné m 6 
1/II Csimp. Varga István m – 4 Szabo Mihály m 3 
3/II Mátyás Kovacs m – 6 Szappanos István m 7/II 
3 Szappanos József m 2 1 Molnár Mátyás m – 
7 Szabo Péter m 4 1 Takács Istváán m – 
14 Szabo Mihály m – 5 Fazekas András m 5 
2/II G Varga János m – 2 Faragho Miklós m – 
2 Lantos Szabo Gergely m – 8/II Vargha Mihály m 19/II 
12/II Szabo András m 50 2/II Kovács István m – 
2/II Varga György m 3     
1 Molnar István m –     
3 Szabo Ferenc m 3     
3 Szappanos Mihály m 3     
5 Kis Varga János m 5     
9 János Kovács Fiai m 85     

 

A nagykőrösi magisztrátus számadásai alapján hangsúlyozódik a kézműipar, il-

letve a kézművesség jelentősége, valamint az, hogy az iparosok is számottevő va-

gyonnal rendelkezhettek (összehasonlításként több helyen vastagon jelöljük a na-
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gyobb adófizető cívispolgárokat). Mivel a város gazdaságot, háztartást tartott 

fenn, kiadásai hasonlók lehettek a lakosokéhoz, akik – sajnos – számadást nem 

vezettek, így nem ismerhetjük gazdasági tevékenységüket, háztartásukat, pedig 

nyilvánvalóan a kézművesek őket ellátták a szükséges eszközökkel, szerszámok-

kal, anyagokkal. A kézműiparosok között a vargák, csizmadiák, szabók, szűcsök, 

kovácsok, faragók, szappanosok, takácsok képviselik a legfontosabb szakmákat, 

azonban bizonyos foglalkozások, mint a ötvösök, lakatosok, borbélyok tevékeny-

sége nélkülözhetetlen volt, akárcsak a cigányoké, akik kovács, lakatos, bádogos, 

teknővájó munkát is végeztek, vagy a tapasztók, a vesszőfonással foglalkozó 

kaskötők, kosárfonók.893 

Tekintettel arra, hogy a 16. századból csupán Kecskemétről vannak ismerete-

ink a céhekre vonatkozóan, a 17. században válik ismeretessé, hogy Nagykőrösön 

is már több szakma alkotott céhszervezetet. Minden bizonnyal nagy eltérések 

nem mutatkozhattak Cegléd vonatkozásában sem. Legkorábban Kecskeméten 

1557-ben – a Szegedről ide menekült – ötvösmesterek, 1559-ben a szabók és a 

szűcsök, majd 1585-ben a szabók önállóan is céhszervezetet hoztak létre.894 A 16. 

század végi pusztulás, a 18. század eleji kényszerű népességmozgás (pl. a Rákó-

czi-szabadságharc idején három alkalommal kellett Nagykőrös lakosságának köl-

tözködnie, egyik alkalommal Tokajig húzódtak fel) a mezővárosok iratanyagában 

hallatlan nagy károkat okoztak (ismeretes, hogy az 1705-ös menekülés során 

pusztult el Nagykőrös szabócéhének iratanyaga).895 

Mint Kecskeméten – feltehetően Cegléden is –, Nagykőrösön a ruházattal 

kapcsolatos szakmák hoztak létre céhet, mivel a szakemberek nagyobb létszám-

ban tevékenykedtek. Ezek között a ruházati szakmák játszottak különösebb sze-

repet.  

Legkorábbi időből a szabók és szűcsök céhére vannak adatok. Kecskeméten 

1559-ben alakítottak céhszervezetet (a szűcsök pecsétnyomója 1591-ből ismere-

tes, céhszabályzatukat 1659-ben Wesselényi Ferenc nádor megerősítette).896  

A nagykőrösi céh is létezhetett már a 16. században, ám iratanyaguk erre vonat-

kozóan elpusztulhatott a háborúság idején. Az ezüst pecsétnyomójuk 1617-ből 

maradt fenn, azonban céhszabályzatuk, szervezésük éve nem ismeretes. Céhpo-

haruk 1629-ben készült. A díszes ezüstpohár helyi vagy kecskeméti ötvösmester 

munkája lehet. Felirata: „KŐRÖSI SZABÓ CHÉ POHARA SZABO GYÖRGJ CHE 

MESTERSÉGÉN”. A Rákóczi-szabadságharc idején elpusztult a cég iratanyaga, de 

a céh a 18. században tovább létezett, sőt virágzott. Míves céhládájuk 1787-ben 

 
893  Horváth 1943, 1994, 2008. A céhek iratanyaga a Nagykőrösi Levéltárban, a tárgyi anyaga (pecsét-

nyomó, pohár, behívótábla, láda, cégér, szabadulólevél) az Arany János Múzeumban található. 
894  Hornyik 1861. II.: 165; Iványosi-Szabó 1994: 153. 
895  Szádeczky 1913; Novák 1994: 189, 253–254. 
896  Hornyik 1861. II.: 165–167. 
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készült, céhbehívó táblájuk 1795-ből maradt fenn. A Szabó Céh tömörítette a 

magyar szabókat, akik a posztóval is dolgoztak, dolmányt, szűröket is varrtak, ők 

készítették a 19. század elején divatba jött mándlit és rajthúzlit is. Közéjük tartoz-

tak a szűrszabók. A német szabók „vékony anyaggal” dolgoztak, s ők varrták a 

divatosnak tekinthető ruházatot a mezőváros rangosabb polgárai, valamint a lel-

készek részére. A szűrszabók viszonylag későn alkottak céhet, 1829-ben váltak ki 

a szabók szervezetéből, s a ládájuk 1830-ban készült. 

Jóllehet a kecskeméti szűcsök céhszervezete már 1559-ben létezett, a nagykő-

rösiről és ceglédiről nem maradtak fenn dokumentumot. Nagykőrösön 1628-ban 

már létezett a Szűcs Céh. A ráckevei céhtől átvett árszabás – a szabókhoz hason-

lóan – 1672-ben előírt szűcsök által készítendő munkákat is. Suba, ködmön, 

süveg, kesztyű az ő műhelyükből került ki, de a vékony bőrök (gerezna, mál) ki-

készítésével is foglalkoztak. 

A bőrfeldolgozó szakmák is a mezővárosi kézműipar legfontosabb alkotó-

elemei voltak. Közöttük is a vargák a legjelentősebbek, akik a nyersbőr (marha, 

sertés) kidolgozásával is foglalkoztak (Kecskeméten a 18. században őket nevez-

ték „cserzővargának”, akik lábbelit is készítettek). A 17. századi adatok rendre 

igazolják, hogy a vargák papucsot bőrkapcával, bocskort, valamint „cipellést”, ci-

pőt is varrtak. A vargák 1662-ben hozták létre céhszervezetüket. Egyedülállóan 

csak az ő zöld mázas céhkorsójuk maradt fenn, amely 1698-ban készült, „Varga 

Toót Mihály” céhmestersége idején. A 18. századtól a tímárok működéséről is 

szólnak a történeti források. A tímárok szintén a vastag bőrök kikészítésével fog-

lalkoztak. Céhládájuk Nagykőrösön maradt fenn, melynek felirata: „A NAGY 

KŐRÖSI B MAGYAR TÍMÁR CZÉH LÁDÁJA A.NO 1829 15* SEPTEMBR”.  

A csizmadiák is nagyobb számban találtak megélhetést a mezővárosokban. 

Különösen kiemelkedett Kecskemét szerepköre, ahol, az évenkénti nagy vásá-

rokban a kőrösiek is rendre vásároltak rangos, mutatós – a vármegyei urak szá-

mára ajándékozott – karmazsin csizmákat. A kecskeméti csizmadiák 1659-ben 

vették a ráckeveiek céhszabályzatát, amit 1677-ben Koháry István földesúr is 

megerősített. Nagykőrösön a Csizmadia Céh szabályzata (artikulusa) 1662-ből 

ismeretes,897 azonban a céh létezésére már korábbról is vannak forrásadatok.  

A városi számadáskönyvek tanúsága szerint már 1658-ban történik említés a 

Csizmadia Céhről. A Csizmadia Céh legényeinek a ládája („dékánláda”) a 18. szá-

zad elejéről maradt fenn, s a 19. század elején készült a behívótáblájuk (1813), va-

lamint a cégérük is.898 

A 17. században számos adat emílíti a „czipellést”, amelyet rendszerint asszo-

nyok viseltek. Könnyebb lábbelinek számított a csizmánál, a sarunál pedig erő-

 
897  Horváth 1943: 110. 
898  Hornyik 1861. II.: 168; Novák 1994: 203–208. 
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sebb viseleti darab, ami a cipővel azonosítható. Kecskeméten a 18. század máso-

dik felében már felbukkan a „shuster”-mesterség, ami arra utal, hogy a cipő ké-

szítésével német mesterek foglalkoztak. A polgáriasabb viselet részét képezte a 

cipő. Nagykőrösön a cipészek céhe 1845-ben szerveződött meg. 

A 16. század közepén már létezett Kecskeméten az Ötvös Céh. A mezővárosi 

fejlődéssel áll szoros kapcsolatban az ötvös kézműipar virágzása a két városban 

(Ceglédről nincsen történeti forrásanyag rá vonatkozóan). A 16. század közepén 

több ötvösmester költözött Szegedről Kecskemétre (az ismertek közül Ötvös 

Sebestyén, Benedek Imre). A debreceni ötvöscéhtől kapott szabályzatot, de újra-

szerveződése a 17. században valósult meg. A nagykőrösi ötvösök – pecsétnyo-

mójuk bizonysága szerint – 1666-ban alakították meg céhüket. A mesterek több-

ségben egyházi kegytárgyakat készítettek. A kecskeméti és kőrösi ötvösök látták 

el a Három Várost és a környékbeli református eklézsiákat míves ezüstpoharak-

kal, kancsókkal, tányérokkal. E mesterség a 17. században élte fénykorát. Ki-

emelkedő mesterei voltak Kecskeméten Cseh György (az 1632-ben készített po-

harát az athéni Bizánci Múzeum őrzi), Ötvös Balázs, Tar Illés (az 1640-es évek-

ben készített munkái a kecskeméti, gyöngyösi, jászberényi, szikszói református 

gyülekezetekben találhatóak), Nagykőrösön többek között Somodi István. Az 

ötvösmesterség a 18. században veszített jelentőségéből.899 

Érdekes módon, jóllehet a kovácsok számosan éltek és dolgoztak a mezővá-

rosokban (a szögveréssel szolgálniuk kellett a török hatalmasságokat Pesten és 

Budán, patkoltak, kocsit vasaltak, szerszámokat készítettek a város megbízásából 

és a lakosoknak: ezért is telepedhettek meg idegenek a városokban), céhet azon-

ban viszonylag későn hoztak létre. A kecskeméti mesterek 1653-ban vették át a 

nagyváradiak céhszabályzatát. A nagykőrösiek céhalapítása csupán 1750-ben tör-

tént meg, jóllehet, itt a nagyszámú kovácsmester már a korábbi évszázadban is 

igen számottevő volt A réz pecsétnyomójuk 1750-ből maradt fenn, a 18. század 

végére tehető a cégérük, behívótáblájuk 1861-ben, s a ládájuk pedig már igen ké-

sőn, 1867-ben készült.900 

A szappanosok is a 16. századi céhszervezet-alakítók közé tartoznak (nagy 

szükség volt a szappanra, a törököknek is rendre ajándékozni kellett). A kecske-

méti és nagykőrösi mesterek 1642-ben vették át a debreceni szappanos céh sza-

bályzatát, s erre a magyar hatóság részéről – Wesselényi Ferenc nádor jóvoltából 

– 1665-ben kaptak megerősítést.901 Kecskeméten a 18–19. században is dolgoz-

tak szappanos-műhelyek (egyes mesterek a város legvagyonosabb polgárai közé 

tartoztak). Szükséges hangsúlyozni, hogy a lakosság foglalkozott házi szappanké-

 
899  Bobrovszky 1980. 
900  Hornyik 1861. II.: 166–167; Novák 1994: 570–573. 
901  Hornyik 1861. II.: 167. 
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szítéssel, s ennek tulajdoníthatóan jelentős mérvű volt az önellátás. A szappanos-

mesterség a minőségi szappangyártás felé irányult. manufakturális termelésre be-

rendezkedett műhelyek nagyobb piacot voltak képesek ellátni termékeikkel. Ezzel 

kapcsolatban említjük meg Nagykőrös város 1854. június 18-án közhírré tett hir-

detményét:  
 

„Ujhelyi Mór kecskeméti szappanos mester tudtul adatni kívánja, miképpen a szap-
panfőzést jóságban és finomságban tetemesen elősegítő szeszt talált fel, melly szesz-
ből itczénként 7 valto krral kész szolgálni, tudatja továbbá; hogy azoknak kik általa 
töpörtöböl akarnak szappant főzetni fontja 7 váltó xrjával kész úgy kifőzetni, hogy 
még az ugyan annyi mennyiségű szappan felül elegendő lúggal is fog szolgálni.”902 

 

A 18. században már a szakmák széles köre található meg a mezővárosokban. 

Erre vonatkozóan Kecskemétet emeljük ki, ahol az 1774. évi adóösszeírásban 

például a következő mesterségek válnak ismeretessé: a csizmadia, varga, szabó, 

szűcs, takács, kovács, faragó, szíjártó, szappanos alapszakmák mellett a gombkö-

tő, paplanos, asztalos, cserzővarga, ötvös, lakatos, borbély, molnár, pék, kőmű-

ves, ács, kerékgyártó, bognár, tímár, rézműves, pintér, esztergályos, süveges, 

szűrszabó, mészáros, csutorás, késcsináló, könyvkötő, kötélverő, keszkenőcsiná-

ló, kolompcsináló, suszter, szitás, korsós, kővágó, kékfestő. 

A 18. században folytatódott a céhek szerveződése. Például Nagykőrösön 

1725-ben jött létre a Takács Céh, ebben az esztendőben készült az ezüst pecsét-

nyomójuk, valamint a ládájuk is. A lakatosok céhe 1742-ben alakult meg, s mint 

utaltunk rá, a kovácsoké 1750-ben. A 19. század első felében folytatódott a 

céhszerveződés. Az ácsok, bognárok és kőművesek közösen 1802-ben, a bog-

nárok 1803-ban, az asztalosok 1805-ben, a szabóktól külön vált szűrszabók 1829-

ben (ládájuk 1830-ban készült), a szíjgyártók 1837-ben (behívótáblájuk ebben az 

esztendőben készült), s a cipészek vagy suszterek, szintén utaltunk rá, 1845-ben 

hozták létre céhüket.903 A takácsok munkájára nagy szükség volt, mert a városban 

házilag nem szőttek vásznat (a takácsok szőtték a díszes piros sávolyos 

törülközőket, abroszokat, lepedőket). E szakma még a 20. század első felében is 

fenntartotta magát.904 

A mezővárosokban, mivel csupán néhányan dolgoztak, egyes szakmák meste-

rei nem alkothattak céhet. Például ilyen kézműipar volt a borbélymesterség, ame-

ly szakma Kecskeméten volt képes céhhé szerveződni. A szomszédos Nagykőrös 

borbélyai ebbe a céhbe tömörültek. Például Nemes Gál István szenátor két test-

véröccse is a borbély szakmát tanulta ki, s a kecskeméti céh tagjai közé tartoztak. 

 
902  PML NkV Hirdetések Jkv. 1862–1854. 297.  
903  Horváth 1943; Novák 1994: 563–590. 
904  Novák 1982b. 
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A céhes kézműipar az 1870-es években szűnt meg. Ipartársulatok, majd az 

ipartestület tömörítette a különböző szakmák mestereit. A hagyományos kéz-

műipar egyes ágai (pl. a szűrszabók, gombkötők) a gyáripar áldozataivá váltak, 

akárcsak a takácsmesterség. A 19. században is virágzott a takácsipar a Három 

Városban, csupán a 20. század harmincas éveiben veszítette el jelentőségét.  

A Három Város asszonyai, leányai fonták gyalogrokkán, guzsaly és orsó segítségével 

a különböző finomságú kenderfonalat, amelyből – pamut hozzáadásával – a ta-

kácsok szőtték meg a díszes asztalterítőket, törülközőket, párnahajakat, lepedő-

ket, ruhának való vásznat.905 

A 18. században már dolgoztak kékfestőmesterek is a Három Városban. Ma-

gyarország felföldi vármegyéiből vándoroltak ide. Ez a szakma szintén megőrizte 

jelentőségét egészen a 20. század közepéig. Változatos, gazdag díszítésű kékre 

festett anyag került ki a kecskeméti Peskó-, a kőrösi Wladár- és a ceglédi Lédeczi-

féle műhelyekből, amely keresett cikk volt a környék – de távolabbi vidékek – 

falvaiban is.906 

A mezővárosi gazdaságokban használt eszközök, szerszámok jelentős részét 

helyi kézműiparosok gyártották, de gyakran házilag is készítették a gazdák, vonó-

széken és vonókéssel (pl. kapa-, kaszanyelek, marokszedő, kévekötő fa, de az ügye-

sebb kezűek munkáját dicsérik a népművészeti értékeket képviselő eszközök 

szerszámok is, mint például a 19. századból fennmaradt díszesebb mángorlók, 

guzsalyok, borotvatokok).907 A kovácsok rendszerint a különböző szerszámok 

igazításával, élezésével, eszközök készítésével (ajtóvasalások, rostélyok, nyársak, 

tűzikutyák), a lovak patkolásával foglalkoztak. Ők csináltál a szekerek, kocsik va-

salását is. A kőrösi kovácsok készítették az erősebb, díszesebb vasalású, homo-

kon is jól használható parasztkocsit, amely kőrösi kocsi néven tett szert hírnévre a 

környéken.908 A kerékjártók, bognárok tevékenysége összekapcsolódott a ková-

csokéval. Ők gyártották a szekerek, kocsik fa alkatrészeit, de az eketaligát, geren-

delyt, taligát, lajtorját is ők készítették. 

Az asztalosok csupán a 18. század végén hoztak létre céhet, tehát a megnöve-

kedett igények mind több mester számára tették lehetővé a megélhetést. Ők ké-

szítették a 18. században a jellegzetes kazettás falú, festett kelengyés ládákat, úgy-

 
905  Novák 1982b: 98–102. 
906  Novák 1982b: 101–102; Ismeretes, hogy Nagykőrösön egy kékfestő 1853-ban kezdte meg mű-

ködését: „Nagy Sándor vászon festő jelenti; miképp állandó lakást itt választatván magának, 
minden nemű ruha festést a‟ legjutányosabb árért telyesit; lakása van Sági István festőnek 3ik 
Járásbeli házában” – tette közhírré Nagykőrös városa. PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 
1853. dec. 18. 222.  

907  Novák 1982b. 
908  Novák 1982a, 1982b. Itt említjük meg, hogy Nagykőrösön – a számadáskönyvek tanúsága sze-

rint – „baranyai” nevezetű kocsit, s ahhoz való kereket vásárolt a tanács a 17–18. században. 
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szintén a 19. század elején – a klasszicista stílus jegyeit hordozó – vésett díszítésű 

ládákat, sublótokat, almáriumokat, karosszékeket és karospadokat.909 

Bár a Három Város földje kevésbé volt alkalmas cserépipar megteremtésére, 

de a Tisza mellékéről hozott agyagból is készítettek cseréptárgyakat. Ennek is tu-

lajdoníthatóan Kecskeméten virágzott a fazekasság, de Nagykőrösön, Cegléden is 

voltak fazekas-, korsósmesterek. A fazekasok készítették a butellákat, amelyek-

ben – mint utaltunk is rá –, az égetett töményszeszt, égettbort és pálinkát tartot-

ták a lakosok, de benne még a bort is forgalmazták a kereskedők. A 18. század-

ban a korsósok Nagykőrösön melléképületek készítésével, tapasztásával, kályha-

kemencék készítésével is foglalkoztak. A Mezőtúrról származó fazekasok a 19. 

század második felében zöld mázas butellákat állítottak elő Kecskeméten, ismere-

tes, hogy Oberna János okkersárga mázas butellát készített Nagykőrösön az 

1880-as években. A 19. század végén, a 20. század első felében működött Nagy-

kőrösön a Molnár-Dániel-féle kerámiaműhely, ahol a jellegzetes barna, világos-

barna, zöld színű, kék, eklektikus és szecessziós stílusú cserépkályhákat gyártot-

ták. Hasonló műhely – a Faragó-féle – kezdte meg működését a 20. század elején 

Cegléden is.  

A 20. század első évtizedeiben, a világháború után kibontakozó konzervgyár-

tás kapcsán szükséges utalni arra, hogy Kecskeméten a konzervgyár olyan cserép-

fazekakat forgalmazott a város címerével ellátva, amelyekben a híres baracklek-

várt népszerűsítve értékesítették az exportpiacon.910  

A háztartások számára nélkülözhetetlen tűzálló cserepeket (fazekak, lábasok) 

a 17. században tömegével hozták ide Gömörből. A 18. századtól mind kelen-

dőbb árucikknek számított a zöld mázas, csíkozott, barna színű csákvári edény 

(fazék, lábas, kacsasütő stb.). Mezőtúrról cserépkorsót, köcsögöt, kuglófsütőt, 

Szentesről fekete cserépedényeket (vizeskorsó, tésztaszűrő vagy „csíkmákszedő”) 

hoztak, Hódmezővásárhely legfőbb behozatali cikke volt a cseréptál, tányér, jel-

legzetes cserépféle a kalocsai mázatlan, vállrészén fehér sávos díszítésű cserép-

kanna és -locsoló. Szegedről, Tószegről, Mezőcsátról, Tiszafüredről is hoztak 

cserépedényeket a Három Városba.911 A háztartásokban szükséges kevésbé muta-

tós, egyszerű, de fontos edények (pl. csirkeitató, virágcserép) a helyben működő 

fazekasok műhelyeiből kerültek piacra.  

A helyi kézműipar tehát a használati eszközök, szerszámok, bútorok, ruhafé-

lék sokféleségét állította elő a Három Városban, amelyek közül számos termék 

 
909  Novák 1982b: 69–73, 85–91.  
910  Kecskemét város főjegyzőjének kérésére, a szerzőnek szakértőként szerencséje volt egy ilyen 

„csomagolóeszközt” felfedezni és megismerni a 2000-es években. 
911  Novák 1982b: 153–158, 1999. 
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jellege, minősége tekintetében nagyobb hírnévre is szert tett.912 Mindemellett 

azonban szükségszerűen mutatkozott meg a kereslet az idegenből hozott készít-

mények iránt, amelyek hiánycikknek számítottak, vagy minőség tekintetében je-

lentettek választékot az igényes mezővárosi polgárság számára. 

A kézműiparban sarkalatos változások következteknbe 1945 után. A háborút 

követő néhány évben ismét virágzott a kézműpari tevékenység. Példaként emel-

jük ki Nagykőröst, ahol az 1946-os esztendőben is a szakmák és szakemberek 

sokasága tömörült még a Nagykőrös és Vidéke Ipartestületbe:913 
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Pataki István IV. Patay u. 2. Kiss Kálmán IX. Szolnoki út 112. 
Sarkadi Lajos X. Ilosvai u. 3. Kerekes Imre VI. Kazinczy u. 17. 
Szabó János I. Hétvezér u. 13. Kovács Ferenc X. Székely u. 1. 
Szász Lajos V. Galógóczy Károly u. Kovács Sándor X. Szolnoki u. 36. 

 
912  A mezőgazdálkodás számára alapvető szakmák közé tartozott a kötélgyártó, kerékgyártó mes-

terség is. Rájuk vonatkozóan is felbukkannak történeti adatok. Nagykőrös város például 1850-
ben hirdette, hogy „Pácser János köteless mester jött hírré teteti, hogy minden kötél gyártás alá 
tartozó munkákat – mind a‟ maga, mind a‟ hozzá viendő materialékból a‟ legjutányosabban fog 
késziteni”. PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1851. 1850. júl. 2. A kerékgyártók számára kerék-
tengelynek való fákat kínáltak fel. A református egyház hirdette rendszerint a várossal az el-
adandó fáját: „A Nagy temetőben holnap reggeli 9 órakor kerék gyártó mesterséghez szükséges 
szálfák, kisebb nagyobb szakaszban mind egyik nyíl 10 pft bánat pénz mellet elfognak árverez-
tetni”. PML NkV Hirdetések Jkv. 1852–1854. 1852. dec. 5. 72. Könyvkötő műhely is volt 
Nagykőrösön. A mester könyvkölcsönzéssel is foglalkozott. „Helybeli Könyvkötő Dabis Lajos 
közhírré téteti: miként nálla minden féle magyar és német könyvek, – általa meg tudható díjért – 
olvasásra bizonyos ideig kaphatók: az olvasást élvezni akarók nevezett Könyvtulajdonos Úrral 
értekezhetnek” – tudatja Nagykőrös városa 1854. december 24-én. PML NkV Hirdetések Jkv. 
1854–1857. 

913  Nagykőrös és Vidéke Ipartestület jelentése az 1946. évről. Szabadság-Nyomda, Nagykőrös, 
1947. 
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5. 
Szivós Ambrus IV. Kisfaludy u. 2. Ifj. Kelecsényi Miklós X. Bálvány u. 2. 
Szűcs István II. Lázár Vilmos u. 3. Labancz Gyula VII. Filó Lajos u. 16. 
Zombori Lajos I. Előd u. 8. Özv. Labancz Pálné VII. Filó Lajos u. 16. 
  Pászti Albert III. Örkényi út 41. 
Ács iparos  Pászti Dénes III. Tüzér u. 3. 
Bakai Sándor Vízállás-Gátér d. 23. Pászti György II. Csipvári u. 17. 
Balázs József II. Knézich u. 5. Id. Pászti Imre II. Pásztor u. 21. 
Barta Ferenc VII. Kolozsvári u. 4. Pozsgai Dénes III. Örkényi út 34. 
Bíró Lajos IV. Tinódi u. 5. Simon László VII. Mikes u. 1. 
Forgács István VII. Temesvári u. 16. Sóber János Felső-járás d. 
Herbeth József VI. Kazinczy u. 3. Soós Dénes II. Juhász u. 14. 
Kovács István X. Balla Gergely u. 9. Suba Dénes IV. Csokonai u. 11. 
Máté Ambrus V. Tiza István u. 7. S. Szabó János VII. Aradi u. 1. 
Nagy Ferenc X. Bálvány u. 49. Szabó Pál VI. Kölcsey u. 33. 
Nagy Lajos X. Bálvány u. 22. Szűcs Ferenc V. Klebelsberg u. 12. 
Némedi Imre V. Teleki u. 6. M. Szűcs István VIII. Nádasdy u. 9. 
Id. Szöllősi Ferenc I. Ond u. 4. Tömösközi László III. Örkényi út 3. 
Szűcs István II. Csipvári u. 1. Viszkok István VI. Csillag u. 2. 
Szűcs László VI. Bajza u. 10. Vermes Mihály Besnyő-dűlő 15. 
F. Tóth Imre V. Kecskeméti út 15. Zsiér Balázs II. Sirató u. 2. 
Várnai Albert X. Hosszúhát u. 7.   
Villám Elek V. Zátony u. 3.   
    
Ácsmester    
Ifj. Búz Dániel IV. Kecskeméti út 13a. Horváth Gyula IX. Szolnoki út 17. 
Halápi Dénes VI. Hangácsi u. 2. Hanti István II. Kossuth Lajos út 15. 
Mohácsi Dániel IV. Csonka u. 3. Udvardi Gyula IV. Szász Károly u. 5. 
Ifj. Mogyorósi László VI. Nyereg u. 6. Özv. Váradi Ferencné II. Schweidel u. 6. 
Szöllősi László I. Jázmin u. 4.   
Ifj. Szőlősi Ferenc III. Zalán u. 2. Autószerelő  
Szabó Bálint II. Szoros u. 2. Zubány Miklós IX. Szolnoki út 31. 
    
Bőröndös  Cég- és címfestő  
Barta Lajos VII. Aradi u. 2. Benedek Károly IV. Rákóczi út 7. 
Kiss Károly VI. Szolnoki út 1.   
    
Cipész  Csizmadia  
Aranyos István IV. Arany János u. 32. Balogh János V. Akácfa u. 3. 
Árvai István VII. Enyedi u. 7. Bakodi Mihály II. Balla Gergely u. 64. 
Bakos Ambrus X. Bálvány utca Barta László I. Damjanich u. 14. 
Balogh Ferenc I. Tázerdei u. 7. Özv. Barta Balázsné I. Damjanich u. 14. 
Baranyi Balázs VI. Kölcsey u. 17c. Bene János I. Klebelsberg u. 11. 
Bényei László IX. Zrinyi u. 110. Bene József II. Kárpát út 17. 
Bányai Dezső V. Zátony u. Beke József X. Bálvány u. 4. 
Beke István II. Kossuth Lajos út 25. Ifj. Beck József X. Bálvány u. 61. 
Özv. Berecz Lászlóné II. Tabán u. 4. Biczó Ambrus III. Tüzér u. 10. 
Bodonhelyi Ambrus IV. Búvár u. 2. Bőti Mátyás VII. Hangácsi u. 28. 
Bohák József IX. Szolnoki út 70. Borsos Sándor IV. Hunyadi u. 4. 

Cser József 
IV. Dalmady Győző u. 
4. 

Csabai István IV. Hunyadi u. 12. 

Dajka Balázs IV. Széchenyi tér 19. Csengődi Bertalan IV. Kisfaludy u. 6. 
Dankó Gyula VIII. Attila u. 7. Csönkös Ferenc II. Biczó Géza u. 4. 
Dér László X. Szultán u. 7. Gál Ambrus IV. Bólyai u. 6. 
Dobnik Wolf Richárd  V. Teleki u. 3. Héjjas Ambrus VI. Kustár u. 8. 
Eczetes Imre VII. Kolozsvári u. 11. Hupka Ferenc II. Kossuth Lajos út 35. 
Engel Sándor X. Zrinyi u. 47. Ipacs László II. Csipvári u. 15. 
Faragó Ambrus VI. Bolygó u. 5. Istráb László VIII. Szolnoki út 63. 
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Farkas Mátyás 
VII. Ádám László u. 
28a. 

Istráb Sándor X. Balla Gergely u. 48. 

Özv. Gaál Gyuláné II. Knézich u. 7. Janó János X. Losonczy u. 22. 
Gimes László X. Gyopár u. 2. Katona József III. Örkényi út 57. 
Göbölyös Sándor I. Levente u. 2. Kósa István I. Népbank u. 4. 
Hajdu László X. Losonczy u. 8. Kovács Albert VII. Hangácsi u. 1. 
Harczi István I. Damjanich u. 13. Cs. Kovács István VIII. Szolnoki út 97. 
S. Hegedűs Ambrus III. Szegfű u. 1. Koroknai Albert I. Kund u. 2. 
Özv. Horváth Lajosné 
I. Botond u.  

12. Mogyoró László  II. Kossuth Lajos út 47. 

Hupka István X. Szolnoki út 42. Nagy Balázs IV. Berzsenyi u. 8. 
Harsányi Ferenc X. Szolnoki út 42. Özv. Nagy Ferencné II. Pásztor u. 31. 
Illés Ambrus X. Lőcsei u. 6. Papp Dénes III. Örkényi út 52. 
Illés Balázs V. Koszorú u. 6. Patonai Ferenc IX. Tetétleni u. 11. 
Ifj. Istráb György IV. Reviczky u. 6. Sípos Lajos IX. Zrinyi u. 124. 
Jónás József II. Pöltenberg u. 8. Sípos József IX. Szolnoki út 112. 
Kapus László V. Sarkantyú u. Ifj. Sípos Gergely X. Zrinyi u. 32. 

Kaszics Vince X. Zrinyi u. 12. 
Özv. Id. Sípos Ger-
gelyné 

X. Bálvány u. 53. 

Kendró István VI. Tündér u. 5. Sípos Ferenc IV. Báthory u. 5. 
Kenyeres József I. Botond u. 6. Somodi Ádám VII. Szolnoki út 31. 
Khirer Antal I. Álmos u. 2. Szondi Ferenc VII. Alpári u. 13. 
Kolozsi Pál III. Hunyadi u. 31. Subicz Dezső II. Pöltenberg u. 1. 
Kicsi Lajos X. Vitéz u. 6. Széll Kálmán VIII. Szolnoki út 97. 
Kulcsár László V. Sarkanytú u. 24. Ó. Szűcs László IV. Berzsenyi u. 4. 
Makádni Ferenc VII. Szolnoki út 27. Özv. Id. Tóth Ferencné III. Tormás u. 11. 
Lajos István II. Kárpát u. 74. Ifj. Tóth Ferenc V. Akácfa u. 9. 
Lugosi Ferenc III. Kinizsi u. 12. Takáts Sándor IV. Csokonai u. 9. 
Mocsay Lajos III. Szalay u.   
Nagy Antal VIII. Szolnoki út 81. Faesztergályos  
Németh Ambrus VI. Csillag u. 18. Papp György II. Nagy Sándor u. 10. 
Ifj. Németh Ambrus I. Klapka u. 8. Ifj. Szabó Balázs VI. Kustár u. 9d. 
Nemes István III. Kinizsi u. 13. Szatmári László IV. Arany János u. 10. 
Nemes János IX. Zrinyi u. 90. Villám Gyula X. Zrinyi u. 70. 
Németh József I. Tázerdei u. 42. Villám Vilmos IV. Búvár u. 3a. 
Olasz János I. Botond u.   
Papp Dénes X. Balla Gergely u. 28.  Építőmester 
Piskor Gyula X. Ilosvai u. 6. Molnár Lajos VI. Helmeczi u. 6. 
Polyák Sándor I. Balaton u. 22. Ifj. Szarvas György I. Jókai u. 9. 
Reggel Sándor II. Biczó Géza u. 18.   
Ifj. Sima József I. Hétvezér u. 11. Cserepező  
Sima Sándor I. Hétvezér u. 7. Botocska László IV. Csokonai u. 15. 
N. Szűcs Ferenc X. Bálvány u. 32. Godány Lajos II. Aulich u. 8. 
Szabó Imre II. Schweidel u. 15. Karai István VI. Encsi u. 33. 
Szőke Imre VI. Kasza u. 2.   
Özv. Szőke Ferencné IV. Búvár u. 2. Kályhás  
Ifj. Szántó Pál I. Levente u. 4. Szabó Balázs I. Biczó Géza u. 1. 
Szépe Pál V. Ráday Gedeon u. Özv. Budai L-né X. Csorbai u. 2. 
Szépe György I. Jókai u. 7. Kovács László X. Sziget u. 1. 
Szilágyi Tivadar VII. Hangácsi u. 9. Özv. Molnár Elekné V. Teleki u. 7. 
Szalai Sándor I. Damjanich u. 4.   
Tóth Ferenc IV. Petőfi út 25b. Kádár  
Tóth Kálmán IV. Csonka u. 5. Czeczon Pál VIII. Hargita u. 7. 
Tóth Gyula II. Honvéd u. 3. Csibrán László I. Ceglédi út 26a. 
Tóth Sándor IV. Reviczky u. Dajka Ambruzs I. Levente u. 6. 
Végh Gyula V. Kecskeméti út 29b. Földesi Géza IX. Szolnoki út 50. 
Vincze József I. Tázerdei u. 31. Józan Ferenc VI. Berzsenyi u. 1. 
G. Szabó Ambrus II. Kossuth út 49. Kovács Ambrus IX. Bálvány u. 16. 
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F. Szűcs László X. Horthy út 7. Tóth Sándor IV. Báthory u. 10. 
Szűcs Lajos II. Kárpát út 31. Vágola Ferenc III. Örkényi út 8. 
Rásó Lajos Csemő-dűlő 20.   
    
Férfiszabó   Fűzőkészítő 
Aesth Róbert X. Bálvány u. 7. Karay Ambrusné I. Széchenyi tér 
Bagi István I. Botond u. 14. Wittko Eszter IV. Dalmady Győző u. 
Bene László I. Jókai u. 17.   
Bányai József IV. Csokonai u. 13. Fehérnemű-tisztító  
Bial Sándor Szurdok-dűlő 4. Biczó Elemérné I. Kossuth tér 
Boros Ferenc VIII. Csiga u. 10. Szeleczki Margit VI. Csillag u. 1. 
Bakos József VI. Szolnoki út 23.   
Czakó László I. Jókai u. Kalapos  
Dávid Géza VI. Encsi u. 9a. Patay Dezső VII Kecskeméti út 8b. 
Dobi József III. Bethlen u. 3.   
Dobos József X. Zrinyi u. 65. Kárpitos, nyerges  
Özv. Erdős Ambrusné IV. Rákóczi u. 3. Ábrahám István VI. Kecskeméti út 21. 
Faragó Károly IV. Mentovich u. 1. Molnár Ferenc I. Jókai u. 11. 
Fehér Ferenc V. Tisza István u. 26. Somodi Antal VI. Tündér u. 4. 
Fehér Sámuel IV. Széchenyi tér 12. Szenthe László VI. Encsi u. 29. 
Fülöp Vince II. Biczó Géza u. Széll László X. Lovas u. 3. 

Gyulai Dénes 
VIII. Katona József u. 
19. 

Szomolányi Gábor Ráday Gedeon u. 

Hajdu János I. Álmos u. 1. Tóth József II. Balla Gergely u. 14. 
Harmath Dénes VI. Vörösmarty u. 4.   
Herbeth Mihály IV. Magas u. 2. Drogista  
Hegedűs Gyula VII. Póka u. 6. Fenyves István I. Kossuth tér 3. 
N. Kaszap Lajos II. Csipvár u. 13.   
Kádár Sándor V. Sarkantyú u. 28. Fényképész 3  
Kovács Dénes X. Lovas u. 2. Halász János VII. Szolnoki út 9. 
Kovács Sámuel IV. Magyar u. 1. Székely Ferenc I. Kossuth tér 1. 
Kovács Sándor I. Damjanich u. 7.   
Kicsi Ferenc II. Kossuth út 13. Cukrász  
Kunos Ferenc III. Örkényi út 25. Deák László I. Széchenyi tér 3. 
Magyar József II. Lahner u. 2. Orosz István IV. Kossuth Lajos út 26. 
G. Nagy János I. Jókai u. 4.   
Révész József I. Széchenyi tér 5. Fogműves  
Scholtz Károly II. Csipvár 11. Dér Ambrus IV. Deák tér 2. 
Szabó Ambrus és Te-
réz  

Kecskeméti István  VI. Encsi u. 10. 

Szabó Lajos 
II. Bulcsu u. 4. 
IV. Kossuth út 28. 

  

Szorító Ambrus II. Labanc u. 3. 
Kelmefestő, vegytisz-
tító 

 

Tóth István IX. Zrinyi u. 93. Vladár József VI. Encsi u. 24. 
Tóth István II. Pásztor u. 13. Vladár Gyula I. Hétvezér 6. 
Tóth Dénes IV. Búvár u. 2.   
K. Tóth Pál I. Kossuth tér Szappanos  
Trapp András I. Horthy Miklós u. 2. Benke Kálmán IV. Rákóczi út 27. 
Varga István IX. Losonczy u. 68. Ifj. Boros Albert VI. Barcsay u. 2. 
Végh András I. Széchenyi tér Nagy István Bokros-dűlő 9. 
Vizi András I. Török Ignác u. 18.   
Zana János I. Népbank u. 4.   
    
Nőiszabó  Női kalapos  
Andó Margit I. Biczó Géza u. Biczó Róza I. Kossuth tér 
Bakai Mária I. Horthy Miklós út 6. Fodor Sándorné Tüzér laktanya 
Baranya Gyula II. Kossuth Lajos út 15. Karay Ambrusné I. Széchenyi tér 
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Búz Gyuláné VI. Csillag u. 5.   
Botocska Irén IV Csokonai u. 15b. Szűcs  

Császár Vitusné 
IV. Dalmady Győző u. 
1. 

Császár Vitus IV. Dalmady Győző u. 

Cseszek Istvánné X. Süveg u. 6. Kecskés Mihály IV. Kossuth Lajos út 6. 
Csurgai Benőné I. Kund u. 1. Tóth Dániel I. Hétvezér u. 17. 
Cseh Lászlóné VIII. Szolnoki út 103.   
Faragó Sándorné VIII. Kölcsey u. 22. Szövő  
Farkas Istvánné VIII. Kölcsey u. 19. Várkonyi Gyula IV. Koszorú u. 2. 
Fülöp Vince I. Széchenyi tér 18.   
Fodor Gyuláné VI. Szolnoki út 3. Hentes és mészáros  
Gál Ferencné I. Damjanich u. 11. Bíró János I. Ceglédi u. 2. 
Gál Terézia II. Kossuth út 31. Bekő István IV. Csokonai u. 4. 
Gönczi Károlyné VII. Nemcsik u. 1. Decsi Ferenc II. Kossuth Lajos út 21. 
Hajma Katalin IV. Hunyadi út. 13. Ifj. Dónáth György I. Farkas u. 8. 
Járvás Erzsébet II. Kossuth út 81. Dónáth Ambrus I. Ond u. 2. 
Kiss Dezsőné I. Széchenyi tér 21b. Ifj. Dónáth Ambrus IX. Szolnoki út 98. 
Kiss Terézia I. Széchenyi tér 8. Hajdu Pálné II. Szabolcs u. 6. 
Klinkó Sándorné VII. Kazinczy u. 26. Halász Zsigmond IV. Patay u. 14. 
Kolozsi Terézia III. Thököly u. 3. Hegedűs Károly II. Ceglédi út 
Kolozsi Pálné IV. Hunyadi u. Horváth Géza III. Kossuth Lajos út 31. 
Kovács Dénes X. Lovas u. 2. Horváth Ferenc II. Kossuth Lajos út 11. 
Kocsis Lajosné X. Toldi u. 2. Ifj. Horváth Ferenc II. Kossuth út 11. 
Kőrösi Ferencné I. Széchenyi tér 18. Horváth László II. Kossuth Lajos út 29. 
Módra Bálintné IV. Tompa u. 4. Özv. Jakabházi F-né VI. Szolnoki út 37. 
Molnár Istvánné VI. Angyal u. 2. Kiss Balázs VIII. Esedi u. 8. 
Nagy Ilona IV. Mentovich u. 7. Kiss Bálint X. Szolnoki út 32. 
Nagy Erzsébet X. Balla Gergely u. 44. K. Kiss József VI. Bajza u. 6. 
Nemcsik Józsefné III. Örkényi út 46. Koselák Ferenc II. Kossuth Lajos út 32. 
Németh Rozália I. Klapka u. 8. Kovács Sándor VI. Nyereg u. 2. 
Ottinger Károlyné IX. Bálvány u. 94. Lázár József IV. Kossuth tér 12. 
Pásztor Zoltánné IV. Arany János u. 30. Marton László X. Hosszúhát u. 7. 
Perl Erzsébet IV. Kossuth tér 9. Ifj. G. Módra József IX. Zrinyi u. 38. 
Pintér Judit IV. Reviczky u. 11. G. Módra Sándor X. Bálvány u. 
Pintér Rozália X. Losonczy u. 35. Özv. G. Módra J-né X Ilosvay u. 10. 
Özv. Polyhos L-né IV. Bólyai u. 6. Nemes László IV. Csonka u. 2. 
Petrák Józsefné X. Bálvány u. 32. G. Solymosi I. V. Szabadszállási út 25. 
Udvardi Gyuláné X. Beniczky u. 4. Sáfrány Pál Nyársapát-dűlő 25. 
Tövis Eszter I. Damjanich u. 6. Szabó László II. Kossuth Lajos út 41. 
Tőkés Imréné II. Kossuth út 29a. Takács István VI. Árpád u. 1. 
Szabó Ambrus és Te-
réz 

IV. Bulcsú u. 4. Ifj. Tanács László 
IV. Dalmady Győző u. 
2. 

Szabó Kálmánné I. Jókai u. 1. Tatai Ambruzs X. Hold u. 2. 
Szendrődi Mátyás IV. Búvár u. 3. Técsi Zsigmond X. Hősök tere 6. 
Özv. Turcsány L-né VI. Áprád u. 5. Töröcsik Sándor I. Balaton u. 15. 
Vass Rozália X. Losonczy u. 16a. Tóth Béla II. Kossuth Lajos út 31. 
  Ifj. Váradi Pál IV. Berzsenyi u. 4b. 
Fodrász  Özv. Váradi Pálné IV. Berzsenyi u. 4b. 
Özv. Almási Jánosné I. Horthy Miklós út 6. Zombory Antal IV. Tomory u. 9. 
Aranyos László IV. Kustár u. 4. Barta József VIII. Szolnoki út 42. 
Petes Ferenc III. Szalay József u. 6.   
Biczó Elemér I. Kossuth tér 1.   
Bózsik András VIII. Csiga u. 5.   
Czeczon János V. Akácfa u. 3. Kéményseprő  
Csabai László IV. Széchenyi tér 18. Özv. Szabó Péterné VI. Helmeczi u.  
Gorócz Albert II. Kossuth Lajos út 24. Özv. Freitág Alajosné I. Biczó Géza u. 3. 
Faul Béla IX. Szolnoki út 42.   
Özv. Fridrich Jánosné IV. Petőfi u. 47. Kőfaragó iparos  
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Fekete Lajos I. Laktanya u. 4. Faragó Balázs V. Kecskeméti út 29. 
Hajma Gyula III. Hunyadi u. 13.   
Kartali János X. Balla Gergely u. 5. Kőműves iparos  
Kapus György IV. Deák tér Balla Balázs VII. Eper u. 7. 
Klinkó László IV. Mentovich u. 15. Barta Ferenc VII. Kolozsvári u. 4. 
Klinkó Sándor VIII. Kazinczy u. 26. Bene Balázs III. Szegfű u. 17. 
Kicsi Kálmán I. Horthy Miklós út 1. Beke Dénes VI. Kasza u. 
Kovács Ferenc I. Széchenyi tér 9. Botocska László IV. Csokonai u. 15. 
Özv. Mayerszky J-né I. Levente u. 1. Boros Sándor II. Lőcsei u. 2a. 
Németh Dénes II. Csipvár u. 21. Búz Ferenc II. Pöltenberg u. 10. 
Nagy János IV. Tormás u. 2. Cseri Sándor VII. Hattyú u. 6. 
Papp Sándor VI. Alpári út 24. Dencsik Pál IV. Rákóczi út 36. 
Péli Ferenc I. Vécsey u. 8. Fodor Sándor IV. Kossuth Lajos út 10. 
Pomázi Mária I. Széchenyi tér 11. Gaál József VI. Kustár u. 9b. 
Puligraski Mihály X. Balla Gergely u. 22. Godány Balázs V. Koszsorú u. 6. 
Soós Lajos III. Örkényi út 17. Harczi György II. Schweidel u. 10. 
Steixner Gábor VI. Kölcsey u. 2. Hatvani Balaázs IV. Báthory u. 6. 
Tóth Józsefné II. Kossuth út 25. Huszár Dénes II. Ond u. 12. 
Szegő István IV. Kecskeméti út 1. Mogyorósi Dénes IV. Bolygó u. 7. 
Szenthe Balás I. Népbank u. 4. Nagy Gyula IV. Hunyadi u. 26. 
Szűcs Balázs II. Kárpát u. 31. Istári Ambrus X. Batthyány út 19. 
Ugró Ambrus II. Bárány u. 5. Németh Ferenc IV. Báthory u. 6a. 
Zamencsik Gyula X. Batthyány út 15. Özv. Pécsi Lászlóné VI. Kustár u. 32. 
  Prikkel Pál VI. Álmos u. 1. 
Kosárfonó  Sarkadi Kálmán II. Bem József u. 1. 
Koroknai Imre VIII. Szolnoki út 127. Varga Sándor I. Tázerdei út 28. 
Koródi Károly IV. Hunyadi u. 4.   
Tóth István II. Kossuth Lajos út 47. Kőművesmester  
Szűcs Balázs X. Erkel u. 2. Erdey Pál IV. Arany János u. 5. 
  Ifj. Karay István VI. Árpád u. 
Köteles  Karay Ambrus IX. Szolnoki út 58. 
Istráb Károly IV. Bulcsú u. 11. Pozsgay János II. Kossuth Lajos út 87. 
Kiss László I. Szécheni tér 21b. Magyar Béla IX. Balla Geergely u. 82. 

Petes Ferenc III. Szalay József u. 6. J. Tóth László 
VII. Eötvös Károly u. 
11. 

P. Varga János 
VII. Ádám László u. 
14. 

  

    
Kovács  Késes, köszörűs  
Andocs Balázs VI. Balassa u. 7. Hoffmann Lajos I. Népbank u. 4. 
Árki Ambrus I. Biczó Géza u. 5. Juhász István VII. Encsi u. 7. 
Balla Balázs Nyilas-dűlő 272.   
Bársony Sándor VIII. Szolnoki út 61. Lakatos  
Benke Balázs VII. Sas u. 1. Balla László VIII. Eper u. 7. 
Borsi Dénes IV. Rákóczi út 48. Barta István IV. Reviczky u. 3. 
Csenda László IV. Csokonai u. 21. Csicsó Mihály VII. Sas u. 5. 
Deák Ferenc Nyársapát-dűlő 39. Gábor Lajos X. Zrinyi u. 6. 
Deák József VI. Csillag u. 2. Özv. Harmath L-né VI. Csillag u. 8. 
Dobi Mihály V. Klebelsberg u. 15. Irházi Balázs III. Mizsei u. 5. 
Gál Ferenc IV. Petőfi út. 9. Lakatos Balázs IV. Patay u. 11. 
Halápi László VII. Alpári út 60. G. Nagy László III. Zápor u. 3. 
Harczi Sándor X. Szalag u. 1. Papp Gyula X. Horthy Miklós u. 7. 
Hugyák Mihály VI. Csillag u. 1. Pozsár István IV. Arany János u. 26b. 
Katona Lajos Felső-járás 117. Péczeli Antal IV. Báthory u. 22. 
Kapus Lajos VII. Kecskeméti út 56. Pozsár József VI. Encsi u. 39. 
Kása László IX. Szolnoki út 133. Tatai Gábor VI. Árpád u. 9. 
N. Kaszap Károly II. Kiss Ernő u. 3. Szombathelyi J. V. Szabadszállási út 17. 
Koroknai Ferenc VIII. Esedi u. 6. Szűcs Ferenc VI. Encsi u. 1. 
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Kósa Ferenc Csemő-dűlő 114. Id. Somodi Gerzson VI. Kölcsey u. 8. 
Körtvélyesi Balázs VI. Csillag u. 1. Ifj. Somodi Gerzson X. Szolnoki út 
Klément Gyula III. Világos u. 5. Zóki István IV. Arany János u. 48. 
Kórodi Ferenc II. Juhász u. 19. Zsiga György VIII. Szolnoki út 39. 
Ifj. Kovács Dániel VIII. Kazinczy u. 28. Zsoldos József I. Jázmin u. 10. 
Kulik László V. Zátony u. 29. Nemes György X. Abonyi út 
Kucsera Pál III. Szegfű u. 1. Pató Sándor I. Tázerdei u.17. 
Labát Ferenc Felső-járás 127.   
Máté Ambrus VII. Kecskeméti út 44. Mérlegkészítő  
Máté Kálmán V. Tisza István u. 7. Zoki István IV. Arany János u. 48. 
Özv. Molnár L-né IV. Csokonai u. 13.   
Nagy Aladár V. Tisza István u. 25. Műszerész  
Nagy János Nyilas-dűlő 256. Biczó László VI. Kölcsey u. 8. 
Németh Károly IV. Tanárky u. 4. Borbély János VIII. Hargita u. 9. 
Nyerges Pál III. Mátyás u. 12. Cseri Kálmán I. Horthy Miklós út 6. 
Papp Ambrus IV. Tinódi u. 2. Héjjas Elek VI. Kustár u. 8. 
Pozsgai István III. Világos u. 3. Huszár Lajos IV. Búvár u. 1a. 
Pintér Gyula X. Losonczy u. 35. Gaál Gyula IV. Magyar u. 9. 
Pintér Ferenc IX. Szolnoki út 114. Irházi Imre X. Horthy Miklós út 15. 
Pintér János V. Ráday Gedeon u. 17. Kiss Kálmán VI. Szolnoki út 
Rozsos Sándor VIII. Szolnoki út 87. Koltai Zoltán VI. Encsi u. 33. 

Soltész Rudolf IV. Rákóczi út 50. Özv. Lédeczi S-né 
VI. Dalmady Győző u. 
2. 

D. Szabó Gyula VII. Alpári út 17. Merész László VI. Tündér u. 19. 

Szabó József 
II. Kossuth Lajos út 
87a. 

Papp S. és Fia I. Széchenyi tér 19. 

Szarka György III. Örkényi út 64. Pásztor Pál X. Szolnoki út 12. 
Szeleczki János I. Laktanya u. 4. Pomázi Kálmán I. Széchenyi tér 8. 

Tekes Ferenc 
X. Horthy Miklós út 
27. 

Pozsár László VI. Kecskeméti út 46. 

Török János Nyilas-dűlő 227. Sebők Dezső II. Lahner u. 1. 
Varga György X. Vágóhíd u. 9. Siroki Pál IV. Kecskeméti út 15. 
  Shronk Pál VI. Kecskeméti út 36. 
Órás  K. Szabó Ferenc II. Leiningen u. 5. 
Dubovszki Béla IV. Rákóczi út 6. Tanács Dénes Nádasdi utca 
Horváth Károly IV. Báthory u. 1a. Takács János (?) 
Klein Dezső I. Széchenyi tér 9. Zsilka István IV. Deák tér 12. 
Komáromi István I. Biczó Géza u. 12. Zubány Miklós X. Losonczy u. 22. 
Papp Elek X. Szolnoki út 14. Zsámberger Mihály I. Horthy Miklós út 4. 
Pintér István X. Szolnoki út 10.   
Pásztor Zoltán I. Széchenyi tér 3. Látszerész  
  Fenyves István I. Széchnyi tér 
Tímár    
Donáth Dánes II. Fűzfa u. 9. Molnár  
Fazekas László IX. Zrinyi u. 124. Széll Lajos III. Pipa u. 1. 
Özv. Gömöri A-né II. Lázár Vilmos u. 32. Nemcsik Testvérek VII. Alpári út 9. 

Kiss SándorI.  Töhötöm u. 9. 
Első Nagykőrösi Gőz-
malom 

IV. Rákóczi út 7. 

Kovács József VI. Tímár u. 4. Özv. Géczi G-né VIII. Szolnoki út 8. 
Körtvélyesi Dániel II. Kiss Ernő u. 6.   
    
Szíjgyártó  Daráló  
Barta Lajos I. Széchenyi tér 2. Bodor Ferenc Felső-járás dűlő 134. 
Borbély Sándor IV. Magyar u. 3. Özv. Beke Györgyné X. Gyopár u. 8. 
Erdélyi Zsigmond IV. Rákóczi út 4. Csípő Balázs V. Teleki u. 14. 
Iván István VI. Bolygó u. 11. Csípő Ambrus VIII. Szolnoki út 42. 
Kis Károly VI. Szolnoki út 3. Fehér Flórián Nyilas-dűlő 256. 
Pál Benjámin II. Nagy Sándor u. 2. Hévízi Jenő VIII. Jósika u. 2. 
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Rácz Ferenc [?] Medve János IV. Tompa u. 3. 
Erdélyi Lajos IX. Szolnoki út 56. Özv. Meleg Ambrusné VIII. Filó Lajos u. 2. 
Szecsei Ferenc VIII. Eperjesi u. 1. Ragó János X. Abonyi út 34. 
Szilágyi József Kecskeméti út Thiringer István I. Ceglédi út 
  Tóth József IX. Pozsonyi u. 2. 
Szita-, kefekészítő  Tóth László VII. Kecskeméti út 50. 
Pej János IV. Encsi u. 14. Varga József Nyilas-dűlő 154. 
  Velkei Dezső IX. Szolnoki út 129. 
Szobafestő    
Aknai János VII. Encsi u. 17. Mázoló és fényező  
Búz Gyula IV. Rákóczi út 34. Benedek Károly IV. Rákóczi út 7. 
Boros László IV. Csokonai u. 2. Búz Gyula IV. Rákóczti út 34. 
Faa Antal IV. Tompa u. 4. Fodor Ernő II. Honvéd u. 5. 
Farkas Albert I. Levente u. 22. Ábrahám István IV. Kecskeméti út 21. 
Fazekas Ferenc II. Juhász u. 32. Sólyom István IV. Arany János u. 44. 
Id. Halász Zsigmond VII. Ráday u. 14. Somodi Antal VI. Kecskeméti út 
Ifj. Halász Zsigmond IV. Báthory u. 3. Szenthe László VI Encsi u. 26. 
Horváth Albert VIII. Munkácsi u. 16. Széll László II. Lovas u. 3. 
Kiss Péter VI. Kölcsey u. 19a. Tóth Imre I. Horthy Miklós út 12. 
Ifj. Kovács Ferenc II. Földvári u. 16. Zana Sándor II. Schweidel u. 5. 
Molnár László (?) Vörösmarty u. 7.   
Tóth Sándor VI. Zsoldos u. 5. Üveges  
Szűcs János IX. Losonczy u. 46. Bakacsi Dezső (?) 
  Hoffer József utóda (?)  
Villanyszerelő  Kocza Sándor VI. Kölcsey u. 20. 
Balogh György VI. Szolnoki út 53. Révész Lajos utóda  
Biczó László I. Kossuth tér   
Boros József VI. Szolnoki út 15. Sütő  
Kellermann Lajos és  Almási Alajos V. Teleki u. 2. 
Palánki Pál I. Széchenyi tér Ajtai László II. Kossuth Lajos út 55. 
K. Váradi Ferenc II. Kossuth út 13. Barta Ferenc IV. Arany János u. 7. 
Lédeczi Sándor IV. Dalmady u. 2. Bakacsi Béla VI. Tündér u. 21. 
Fazekas Mihály II. Kossuth Lajos út 45.   
 
Könyvkötő 

 Fleischmann (?) I. Damjanich u. 21. 

Geszner Jenő X. Tátra u. 3. Gőcze Pál II. Kossuth Lajos út 31. 
  Katona László VII. Alpári út 30. 
Sokszorosító (nyom-
dász) 

 Kovács László X. Székely u. 1. 

Dajka Lajos (?) Mikes u. Kovács László X. Horthy Miklós út 17. 
Farkass Sándor I. Széchenyi tér 6. Molnár István X. Szolnoki út 
  Pintér István I. Szécheni tér 
Vendéglős  Ifj. Pintér János VII. Ráday Gedeon u. 
Horváth Kálmán I. Népbank u. 2. Rézmann Imre VIII. Váncsodi u. 6. 
Janovszki János Széchenyi-kert Özv. Suba F-né VIII. Hangácsi u. 3. 
Kapus Sándorné IV. Kossuth tér Tábori Ferenc X. Zrinyi u. 13. 
Németh Ambrus I. Széchenyi tér 13. Tamási József I. Tázerdei u. 11. 

Nagy Lajos II. Kossuth út 103. 
Tanács Lászóné (?) 
Nádasdy u. 

 

Persler Ernő I. Kossuth tér 1.   
 
Gyárvállalat 
Alföldi Konzervipari Rt 
Benedek József és Fia 
Gschwindt Rt 
Jely Gyula Vajüzem 
Jely Gyula és Társai Faipari Vállalat 
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A II. világháború után 55 szakma, illetve mesterség létezett Nagykőrösön. Az 

egyes szakmák között a hagyományos foglalkozások mesterei alkották a többséget: 

 
Cipész 77 Órás   7 Kéményseprő   2 
Kovács 48 Kőművesmester   6 Késes, köszörűs   2 
Nőiszabó 47 Tímár   6 Nyomdász   2 
Férfiszabó 46 Villanyszerelő   6 Autószerelő   1 
Csizmadia 45 Bádogos   4 Cég- és címfestő   1 
Bognár 43 Kályhás   4 Drogista   1 
Hentes, mészáros 37 Köteles   4 Kalapos   1 
Fodrász 33 Molnár   4 Könyvkötő   1 
Asztalos 26 Üveges   4 Kőfaragó   1 
Kőműves iparos 24 Cserepező   4 Látszerész   1 
Műszerész 24 Fényképész   3 Mérlegkészítő   1 
Lakatos 22 Női kalapos   3 Szitás, kefekötő   1 
Pék 19 Szappanos   3 Takács   1 
Ács iparos 17 Szűcs   3   
Darálós 14 Bőröndös   2 Gyárvállalat   5 
Szobafestő 14 Cukrász   2   
Mázoló, fényező 10 Építőmester   2   
Szíjgyártó 10 Fehérnemű-készítő   2   
Kádár   8 Fogműves   2   
Ácsmester   7 Fűzőkészítő   2   
Kárpitos, nyerges   7 Kelmefestő, tísztító   2   

 

Az eltelt száz esztendőben, a 20. század folyamán jelentős struktúraváltozás 

következett be a kézműiparban. Egyes szakmák megszűntek (pl. szűrszabó, var-

ga), viszont a technikai fejlődésnek, életmódváltozásnak is tulajdoníthatóan, újab-

bak keletkeztek (pl. autószerelő, műszerész, fogműves vagy fogtechnikus, látsze-

rész, villanyszerelő). A II. világháború után megindult a gyáripari termelés is.  

Az 1947-es politikai fordulat, a kommunista párt hatalomra jutása megpecsé-

telte a kisiparosok sorsát is. A kisipari termelőszövetkezetet (ktsz) 1949-ben hoz-

ták létre, s a különböző szakmák mestereit belépésre kényszerítették. A paraszt-

ság vagyonosabb – 25 kat. hold feletti birtokú – rétegének kuláklistás üldözése, 

ellehetetlenítése, majd a paraszti társadalom egészének 1958–1961 között történt 

felszámolása, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek (mgtsz) erőszakkal történt 

megszervezésével, a hagyományos kézműipar (bognár, kovács, köteles, szíjgyártó, 

tímár) elsorvadását is eredményezte. A gyáripar térhódítása, a konfekcióipar hát-

rányosan érintette a ruházati kisipart (szabó, cipész, csizmadia, szűcs). 

 

 

KERESKEDELEM 

 

A mezővárosi lét meghatározó eleme a kereskedelem. A 17. században a ke-

reskedelem sokrétű, több lábon álló volt. A cívislakosok egyrészt saját maguk in-

tézték a sőre marha, juh piaci értékesítését, távoli vidékekre is követve az elhaj-

tott jószágot, mint például Bécs, Győr, Pozsony városokba. A kereskedő gazda 
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visszatérve olyan fontos árucikkeket hozott saját szükségletére, a város részére a 

magisztrátus megbízásából, de kereskedés, haszonszerzés céljából is, amelyek 

helyben nem készültek (pl. rézcsövek, csapok, kések), illetve ún. gyarmatáru fű-

szerféleségeket (pl. bors, szegfűszeg). A cívisgazda tehát jó kereskedőnek is bizo-

nyult egyben, akinek a felesége külön is folytatott kereskedést, szatócsboltot nyi-

tott. Érdekességként ermelhető ki az, hogy a városi tisztviselő – mint Szívós Já-

nos Deák – szintén kereskedett, s jelentős vagyonra tett szert. A város szakács-

asszonya is folytatott kereskedelmet.  

A város emberei s a gazdák, mesterek gyakran megfordultak Pesten, Budán, 

„Mező Szeged Városában”, de a szomszédos Kecskemét vásáraiban, ahonnan 

fontos élelmiszereket, ruházati cikkeket, s a mindennapi életben nélkülözhetetlen 

áruféleségeket, szerszámokat szereztek be. 

A 17. századi kereskedelmi viszonyokat Nagykőrösről tudjuk részletesen do-

kumentálni 1626-tól, a város számadáskönyvei alapján. A törököknek sokféle 

ajándékkal kellett kedveskedni, ezek között a különböző kések, darutollak ját-

szottak fontos szerepet. A Felső-Magyarországon székelő nádornak, Pest várme-

gye urainak pedig rangos csizmákat, papucsokat, s a törököktől beszerezhető ér-

tékes perzsaszőnyegeket ajándékoztak. 
 
1638 – „Hogj Feier Warra 3rom Warossul ell kűldőttűnk wolt wezer Urunkhoz  
  akkorÿ kőltseget, aval egiüt  az meli Tehenet a‟ Tomacznak igertek az 
  Tolakkal, aranias Kessőkkel, suma szerent lett az fizetes f 44 dn 40.” 
1640 – „Hogÿ az Waÿda itt wolt akkorj kőltsegh: 
  Ket szall daru Tollat f 5 Hivell kettős aranias kest f 9. Roka bőrt egi farkas  
  bőrt 13 dn 50. 

Az Waÿda Battjanak 5 Tall Czaz egi aranias kest egis Roka bőrt 
Ozmanj Aganak attunk egi Roka bőrt f 1 dn 25. egi aranias kest f 1 dn 80. 15  
hível kest. 
A Racz Aganak attunk egi hivel Ketős Aranias Kest f dn 80. Egi farkas bőrt 
F 1 dn 10. hível egies kest f 1 dn 35. 
A Kadianak 3 Roka bőrt f 3 dn 75. egi par aranias Kest f dn 80”  

1641 – „Regestrum Renovatum 
f 1 dn 50 Szabo Istva’ Czonka m 3 f 3 dn „Fazekakat Korsokat Talakat wettűnk f 1 dn 80” 

1642 – „Czika Annoktul wettűnk eggi Tehely kest f 1 dn 35. 
 Szíwós Petőrrel Giórből hozattunk keseket f 18 dn 
Sziwos Janos Deaktul a‟ szubasaknak wettünk eggi tehely wőrős nyelű 
Kest f 1 dn 70. 
Darin Istvantul wettűnk 3rom Tehely gombos kesőket f 2 dn 25. 
Benke Paltul wettűnk 14 Par aranyos kest f 16 dn 80. 
Tollas Janos Uramtul wettűnk egi Tehely gombos kest f 1 dn. 
Tizen nyolcz hűvely keseket wettűnk  f 1 dn 80” 

1645 – „Szabo Benedekkel Giőrből hozattunk őt tehely keseket f 4 dn 50 
Kowacz Gergellyelis 3rom tehelyt f 1 dn 95. 
Kadas Istvannetul hoztunk ket tehely kest a” szubasakkal alá jűt Tőrőköknek f 2 dn 8.” 

1646 – „Hat Tehely Wőrős Nyelű Keseket ayandekba walokat wettűnk f 5dn 70.” 
1648 – „Harmadszor hogi Somodi Warga szolgaiat es tőbbit el witte Werebeli Huzain, 

Adtűk ő maganak egi par kest f 1 dn 25. 
Az mellette walo Odabassakk’ 10 hivell kest f 1 dn. 
Hogi az Szolnaki Gialog Aga it wolt, Szűcz Janostul hoztunk neki egi par giőngihazas 
Kest f 1 dn 35. Ugia‟ akkor egi Tehel köz Keseket f 1 dn. 
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AzWaÿda it letekor 
Nazul Bek Urunk ő Naga szamara aiandek penzt attunk 40 Tallert. 
8 par giőngihazas keseket 
12 szall Tollat 
12 Saÿttot 
12 Pint Waiat 
15 Róka bőrt egi farkas bőrt. Az 3rom honapi ayandekot 20 Tall. 
Az Kihayanak Juzoff Aganak aiandek penzt 20 Tallert. 
2 Szall Daru toll 3 par giöngihazas kes f 2 Roka bőr f 
Az Inassinak 2 par aranias kes. Az melletete walokk 4 par aranias kes. 
Negi szall toll 
Kőz kés 3rom hivellel 
Az Lovazzanak egi par aranias kes 
Kara Amhatnak 2 Tall egi roka bőr egi saÿt 2 szall toll f 1dn 25. 
Az Zaszlo tartojanak egi par aranias kes f 
Iva‟ Aga szolgajanak 3 par giöngiahazas kes f. 
Kaza‟ tatarnak egi giöngihazas kes f. 
DeinAganak egi par giöngihazas kes 
Verebeli Huzajnak attu‟ 9 Tall 
2 Roka bőrt 5 Saitot 2 fazek Waÿ 1 par giöngihazas kes 2 szal tollat 
Amhat Izpaÿanak egiu roka bőr f 1 dn 25. 2 Saÿt egi par aranias kes 
Az Kadianak 3 Roka bőrf 3 dn 45 
Verebeli Huzain hogi it wolt Davitkane es Szuniogi Kata weget, akkor attu‟k  
Neki egi Tall: Ugia‟ akkor egi roka bőrt f 1 dn 25. ugia‟ akkor het hjwell kesőket dn 70. 
Hogi az Egri Tőrőkők it woltak attunk ket par kest nekik f 2 dn 70.Ugia‟ akkor egi 
Tehell kest f 1. 
Hogi az Czanadi Aga it wolt Cziriak Dőmőtőrnel attu‟ neki Roka bőrt  
f 1 dn 25. 

1653 – „Szabo legenytül wöttem 1.pár Kest dn 50. 
Bubori Urtul wőttem 20. Pár Gyöngyhazas Kesseket, Bokrat Per f 1. dn 10. Facit  
f 22. 

1660 – „Meszáros Janostul egy singh vasat vettem feiszenek valott dn 18. 
Noborda nevű Rabtul Egy nyerget vette‟ Várass szűkseghere dn 65.” 

1663 – „25 7brs Bokri Istvantul hozattunk’ szappant hitelbe‟ 94 fontot fn 9 dn 40. 124. pag. 
 Egy Pár Karmasin Csismátis vettűnk Pap Balástul ajandekba valot fn 2. 
Két Singh Feitőt vettűnk Katonák számára Méhesnétül fn 1. 
Borbély Janosnétul Katonakk Medgyet vettűnk dn 4. kötőfékeketis vettünk tűle dn 24. 
Vitalis Marci nevű Katonanak vettűnk NB Polgárnétúl Egy Kalpaghot fn. 4.. 
Ladányi Miklos Úr‟ adtunk ajandekba Egy Veres Karmasin csismat Kit Szabo Mihaly  

 Uramtul vettűnk 2. Tall. 
Kis Istok Hadának vettűnk Egy Karmasin Csismat 1/II Tall. Pap Balastul 
Barbely János Fiatul vettünk egy Csismat 2. Tall. 
Vargha János Napatul egy Csismat vettűnk fn 3. dn 20. 
Sebesi pokroczot vettünk Egyjet 1. Tall. Dohánt dn 17. 
Summa fn 871. dn. 87. Janos Deak Uramtul Katonakk foszlánt vettem 1/II. Talleron. 
Egy Csismat And. D. Gal Mihalytul 1/II. Tall. 
Vankos haiért kit az Törökök el lopak adtunk Fakola Pál Papiak’ fn 2.  
Bekri István által Szeghedrűl hozattunk haro’ par Kordován Csismákat 4. Tall. de  

 kettei oroszlános léve‟. 
Konya János altal ezer husz feő kaposztat hozattunk Ocsárul fn 25/II. 
Szabo Benedektűl Korcsoját vettűnk dn 75. 
Hot szenet vettűnk. 2. Tall. dn 40. 
Ihásznétul vettűnk Gombott Tolvaiok számára dn 35. 
Szappanyos Matthetul vettünk Kett Kecsighét dn 12. 
Ismet vettűnk Kett Kecsighét dn 7. 
Csalanetul Szenet vettünk fn 3. dn 10. 
Az Vargaktuk vettunk két Rokat fn 2. dn 40. 
Vaira Késre ki ment Kőltségh 
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Bene Györgytűl vettünk Tize‟ ött ice vaiat 
Dus Janostul jövendőbeli vaira vettünk negy Iczét ketteinek meg kel adni az árrát. 
Abanrul hozattunk vajat fn 1. dn. 80. 
Gyöngyházas Késeket vettűnk fn 15. dn 10. [30 pár] 
Ismét vettűnk Gyöngyházas Késeket Rymaszombathiaktul 60 párt fn 30. 
Egy Kecskeméthi embertül 18 Icze vajat vettűnk fn. 8. 
Kecskeméthi Koldusoktul vajat vettűnk 13 Iczét 3 Tall dn 40. 
Maghatul Kis Biro Uramtulis vettünk az Vezér számért Egy Pint Vajat dn. 80. 
Rymaszombathiaktul vettűnk Negyve’ bokor Gyöngyhazas Keseket fn 24. 
Ismet vettünk Késeket fn 18. 
Rymaszombathi Thott Boldisartul vettünk ismétt negyve‟ pár Gyóngy házas Késeket hatvan 

 pénzivel fn 18. 
Rymaszombatahiaktul vettünk Tizenharo‟ Gyöngy házas Kést fn 7. dn 90. Ismétt másik  

 embertülis Tizen hét pár Kést hatvan pénzével fn 10. dn. 20. 
Ismétt vettünk Thot Boldisartul Tiz Par Kést fn 6. 
Thott Laszlotul Vajat 2. P. 1. Tall. Adaiara haiol. 
Abanyi Aszszonytul vettűnk Tiz Icze vajat 2/II. Tall. 
Summa  fn 162. dn. 2/II. 

 
1668 – Kúfárok és Eőzvegy Aszonyok Adaja 
 
Czapo Lőrincné 3 T. Rada Istvánné  1 T Vayko Húga   dn 80. 
Farago györgyné 1 T Buda Lőrincné  1 T Jámbor Mihályné  –/II T 
Meleghné  2/II T Fekete Péterné 1 T Sánta Dus Pálné  –/II T 
Icze Andrásné 1 T Hetessi Sz. Györgyné 2 T Jakabfi Eőrs‟ Lejánya –/II T 
Csala Ferencné 3 T Bordácz Istvánné dn  60 Jakabfiné   2 T 
Szőrős Istvánné 2 T Tőrős Jánosné  1 T Szende Györgyné  1 T 
Farago Máténé 2 T Czilling Bendekné  2 T Pap Balás Sárája  1 T 
Kővérné   2 T  Somodi Vargáné  1 T Szőrős napa   3 T 
Nagy Andrásné 3 T Garabant Lőrincné –/II T Szabo Péter Sille‟ Aszsz dn 24. 
Cseriné   3 T Abani Kis Anndrásné 1 T Dus Gergelyné  1 T 
Dus Mihályné 3 T Kővér Panna   1 T Kertészné   1 T 
Biali Gergelyné 2 T Icze Péterné   2 T Pócz Katha   dn 60 
Kőrősztősné  2 T Nehéz Istvánné  1 T  
Szabo Máténé 2 T. 
1678 – „Gogan Janostul 2 Szal Istrangot dn 24. 

Magyar részre 
Czira Jánossal hozattunk Szegedrűl Egy Végh Partyolatot Egy Kalpagot őt Pokróczot, 3 Ara-

nyon 1/II Tall és 9. Timonyon. 
  Summa f 8410  dn 77/II.” 
1680 – „Magyar rendre valo Kőlczíg Csira Janostul vettünk ket par bellet szaru Czismat 2/II Tall.” 
1681 – „7.May Rymaszombatiaktul vasárlottunk 

Liptai Istvántul 6 Fazekat dn 90  6 Funt Borsot f 4 dn 80. 
Szarvas Janostul 10 Singh Vasznat f 2 dn 10 
 Losonczi Csaponetul vettünk Talakat f 1 dn 24. 
Másik Aszszonytulis  Tálakot dn 8  
     Fazekakot dn 48. 

Rymaszombatiaktul vasarlottunk 
Szabo Istvantul 20. Tányert  dn 40 
   Csobolyot dn 36. 
   Fa Tálakot dn 48. 
Harczi Balastul 12 Szal Vasat 1 Tall 
Gyarmatinetul  40 Singh Vasznat f 4 
   Két Lapátot dn 36. 
   Három Szűrű Szitat dn 43. 
Rymaszombatiaktul Vásarlottunk 
Beszterczej Mathetul  Harmincz Tálat f 1 dn 30. 
Gyarmatinetul    Fazekakat f 1 dn 38. 
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     Egy Szitat dn 40. 
     Ket Funt Borsot f 2 dn 16. 
     Korso Arra dn 16. 
     Vasat 6 Szalat 1 f dn 12. 
     Almat Hagymat vettünk f 1 dn 64. 
     Csirmot vettűnk db 20 
     Kis Szakacznak egy ővet vettűnk f 1 dn 64. 
     Kalánt vettünk dn 3 
Szivos Janossal hozattunk Győrrűl Borsot Safrant Zőld es Vőrős Viaszat,  
3 Sűveget 5 Tall– 
 
Győngyházas Kesekre valo Kőlcsíg 
Szakács Aszszonytul hozattunk 2 Par Kes 
Notariustul 1 Part 
Eőtvősnetűl 3 Part 
Rymaszombati Szarvas Janostull 36 Par Parjat dn 53 Facit f 19 dn 8. 
Keri Istvannak 6 Par Kesert s. negy Bokor Tőltesert attunk 1/II Tall. dn 72. 
6 pár kés 
Szarvas Jánostul 60 Pár Kést f 31 dn 80. 
Juhasz Istvannetul 6 Párt 
Szarvas Jánostul Sz. Mihaly Napkor vettűnk 100 Par Kest Ittem 35 Part f 65 dn 50. 
2, 2 pár 
Tizen egyed fel [10,5] Par Kest Pap Janostul vettűnk f 6. 
Kereki Istvántul 16 pár 
Szarvas Jánostul 100 Pár Ittem 10 Pár 
Kés Czinalotul Kések 1 Tall 3 pár 
Bikfalvi Janostul vettünk keseket 4 Tall. 
Egymás Approlekokbúl valo proventus 
Rymaszombati Czizma árulok attanak dn 32. 
1682 – Kes Csinalotul hoztunk harom Par Kest dn 60. 

Barna Istvantul 40 Par Kest […] fn 16. 
Szarvas Janostul 27 Par Kest […] fn 13 dn 50 
Szabo Istvántul 22 Párt […] fn 11 dn 4 
Molnár Györgynetul 1 Párt […] dn 49.” 

 

A 18. században sarkalatos változás következett be a kereskedelemben. A ko-

rábbi rendszer, a cívis gazdák közvetlen részvétele az értékesítésben, nem műkö-

dött már. A Három Városban rendszeresen megfordultak távolról érkező keres-

kedők, iparosok – mészárosok –, akik többek között Győrbe is hajtották a vágó-

állatokat. A kiskereskedelemben előtérbe kerültek a görögök, akik Kecskeméten 

alkottak erős közössséget, templomot is építettek a mezőváros központjában. 

Nagykőrösön is tekintélyes kereskedőcsaládok honosodtak meg a 18. században. 

Hogy milyen nagy volumenű kereskedelmet bonyolítottak le a görögök, néhány 

példával igazoljuk. Nagykőrösön Nesztor György kereskedő 1795-ben halt meg, 

s a városi tanács megbízásából két kereskedő társa, Pap János és Hadics János ír-

ták össze a „boltbeli portékáit”:914 
 
  10 2/3 és 2 7/16 rőf „Szakolczai Posztó” 17  2/3 rőf széles sziléziai vászon 
  10 7/16 rőf „Pakoavai posztó”     8        rőf „Tintuch” 
  15 3/8   rőf „fain Pakovai Posztó”     2 1/2  rőf „Linczi vászon No 40” 

 
914  Novák 1982: 103–106. 
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    6 1/4   rőf „Biliczi Poaszto”      2        rőf „fehér raúch parker” 
  19         rőf „Waisz kirchenyi” posztó  34 5/24 rőf „dupelpers kárton”  
  20 1/2, 13 5/8, 5 3/4, 6 1/3 rőf „Zöld pállya” 57 3/8 rőf „Marón Kárton”  
  21     rőf „olajszín pállya”        1 egész kötő 
  28 1/4   rőf „Király szín pállya”    41 3/8 rőf „3. féle virágú czúzkárt” 
    5         rőf „setét kék pállya”     11 1/4, rőf „violet kárton” 
  13 1/4.  rőf „halb fúch”        8 1/8 rőf „olaj szín trák” 
  51 1/16 rőf           5 1/2 rőf „fekete kender bársony” 
    1 – 1     vég gyapjú rása      22 5/8 rőf fekete gyolcs  
  49 6/8   rőf gyapjú rása         7 2/4 rőf fekete vászon 
  48 6/8   rőf „charabin znig”       6 1/3  rőf rendes kék vászon 
  76 3/4   rőf „kék habos matéria”      6        db „Damask Keszkenő” 
  31 3/8   rőf „zöld habos matéria”      6        db „nagy gyolts keszkenő kék” 
    9 1/2   rőf „granat szín matéria”    17        db veres keszkenő 
105 5/8   rőf „kék habos matéria”    21   db kék keszkenő 
  11 1/2   rőf „pötyögtetett konczent”     2   db kitsiny keszkenő 
  20 5/8   rőf „stráfos konczent”      2   db fehér háló süveg 
    3 3/4   rőf „keskeny Konczent”    13 1/2  rőf szúnyogháló 
    1 – 1   vég „konczent”      23 1/3  rőf „Tsalán patyolat” 
  26 1/8   rőf „konczent”      27 3/8  rőf fekete virágos fátyol 
  22 2/3   rőf „zöld konczent”     32   rőf fásli 
  19 3/8   rőf „Linczi konczent”     2 1/8  rőf fényes gyolts 
  19 1/12 rőf „Pompator konczent”    13 1/2  vég „stájer galand” 
    5 1/4,  rőf „liba szín konczent”    17 2/3  rőf fehér négy nyüstös fatying 
  17 1/4   rőf „kék thamis”        5   vég fatying 
    7 3/8   rőf „párkán konczent”    19   rőf fatying 
  15 1/2   rőf „Amencz”        3   vég kézelő 
    3 3/8   rőf „amencz fain”     24 3/4  rőf fekete fátyol 
  32 2/8   rőf „roik znig”      30   rőf fekete csipke 
    5 7/8   rőf „procent znig”     38 1/6  rőf „Svedisi” 
120 2/3   rőf „fél párkán”      18 3/4  rőf fehér csipke 
    7       rőf „sárga kásztor”        8   kötés eperjesi cérna 
  11       rőf „zöld fél kásztor”     11 3/4  lat sodrott selyem 
    9 1/2   rőf veres kásztor        1 1/4  vég négy nyüst9s gyolcs pántlika 
  11 7/8   rőf „Linczi sárga”     31 rőf „4. nyüstös galet és csipkés pántlika” 
  22 1/4   rőf „Linczi fehér”       7 1/4  rőf „Svedisi csipke” 
  49 7/8   rőf „Linczi kék”       13   rece főkötőnek való 
  15 1/4   rőf „Linczi zöld”        6 2/3   rőf „habos pántlika No 4” 
    8       rőf „gránát szín tafuta”     17 1/4   rőf „posz pántlika” 
  10 1/2   rőf „setét kék tafuta”       2 1/4   rőf pártára való pántlika 
    7 1/2   rőf „világos kék tafuta”      6    vég habos pántlika 
    7       rőf „tafuta 3. darabba”       1 1/2   pár „gerény bőr” 
    1 3/8   rőf „3mados kamuka”      5 5/8   lat „lyuk varrni való selyem” 
    1 1/6   rőf „fasonirt”        2 3/4   lat „Kamel kor” 
    8 1/3   rőf „kék fél selem damaszk”        1/8   font festett cérna 
    2 2/3   rőf „karmasin szín damaszk”     5    db rókabőr kikészítve 
    4 1/2   rőf „hernácz 4. darabba”      2    db fekete süveg 
    1 1/3   rőf „hernácz zöld”       2 1/4   lat „kalap sodrás” 
    1 5/8   rőf „kradli”         3    db hajtű 
  20       rőf kanavász       12 1/2   rőf „múló virágú matéria” 
  17 3/4   rőf „kék stráfú fehér kanavász”     2 1/2   rőf kék és zöld „múló virágú matéria”  
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Cegléden 1793-ban készült inventárium egy kereskedés árukészletéről. Ez a 

bolt is ruházkodáshoz szükséges anyagokat árusított. Az összeírásban feltüntették 

az árakat is:915  
 

Áruféle   forint krajcár 

72 1/2 rőf „Habos Matéria‟ 50 45 
17 1/4 rőf „Zöld habos matéria” 12 56 1/4 
11 2/4 rőf „Király szín habos” 10 49 3/4 
164 5/7 rőf „Teveszőr vagy Kamillot” 174 – 
5 1/2 vég „Concent vagy zony drot” 137 47 3/4 
25 3/4 rőf zöld koncent 16 44 1/4 
17 1/4 rőf „Miliert Concent” 11 38 5/8 
28 1/4 rőf „Odixari Concent” 14 49 6/8 
2 3/8 rőf virágos concent 1 20 6/8 
13 1/4 rőf virágos teveszőr vagy „amnez szín” 18 33 
10 1/2 rőf „Világos Teveszőr alább való” 10 30 
2 7/8 rőf „Virágos Teveszőr fekete” 2 18 
50 1/2 rőf „Csíkos Concent” 26 5 1/2 

30 rőf „fein Concent Csíkos” 21 – 
17 1/2 rőf „Tamis” 11 22 1/2 
11 3/4 rőf „Tamis Király szín” 10 24 1/2 
8 3/4 rőf „Múló Virágú vagy Druk párkány kék” 3 56 1/4 

7 rőf „Múló Virágú Zöld” 3 16 
3 3/4 rőf „Sasedron” 2 26 1/4 
10 7/8 rőf „Fél selyem virágú matéria” 14 40 7/8 
6 3/4 rőf „Veres fél selyem” 9 47 1/4 
9 5/8 rőf „Kék Kanavász” 4 – 5/8 
19 7/8 rőf „Veres Kanavász” 7 17 1/4 
45 5/8 rőf „Rok zneg széles” 18 15 
1 3/4 rőf „Kender Bársony” 1 8 1/4 

7 rőf „Kradli tarka pettegetett” 3 30 
10 rőf „Kradli fejér” 5 20 

14 1/8 rőf „Fejér Parhet” 7 3 3/4 
23 1/4 rőf „Hernantz” 13 10 1/2 
13 1/4 rőf „Procent zeig só bors színű” 3 32 
20 1/8 rőf „Hans zeig Nro 30” 16 1 1/2 

2 vég    
12 rőf „Lintzer zeig” 26 24 
4 vég    

2 3/4 vég Kasztor – 55 
10 rőf Kafa vagy szőrbársony 5 20 

15 1/2 rőf „Fél selyem matéria” 13 57 
37 1/4 rőf „Fél selyem matéria keskenyebb” 29 48 
10 1/2 rőf „Sima Creditor Ordin” 13 7 1/2 

23 rőf „Sima Creditor fainabb” 34 30 
5 1/4 rőf „Kotzkás Creditor” 8 55 1/2 

10 rőf „Pariser zeng keskeny csíkos” 17 – 
32 5/8 rőf „Stenget, virágos selyem credit” 58 43 1/4 
13 3/8 rőf „Trikli Kamuka” 23 26 1/4 
17 7/8 rőf „Stofa” 44 41 1/4 

1 rőf rendes fekete bársony 3 18 
– 1/4 rőf finom bársony 1 19 1/2 
55 3/8 rőf Taffuta” 66 27 

5 rőf „Király szín Tafora” 12 57 

 
915  Novák 1982: 106–110. 
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6 1/6 rőf „fekete frazin Tafota” 12 57 
19 1/2 rőf virágos fátyol 20 28 1/2 

6 ¾ rőf sima  fátyol 9 6 3/4 
13 7/8 rőf fényes gyolcs veres – – 
3 3/4 rőf  „Velez” 1 30 

20 rőf fehér velez 8 40 
9 1/8 rőf „Piket” 10 2 1/4 
20 4/8 rőf olajszín karton 41 2 5/32 

2 vég    
12 rőf finom fehér karton 9 36 

7 7/8 rőf olajszín karton 5 26 3/4 
6 1/2 rőf csíkos és virágos karton 35 45 15/16 

3 vég    
21 1/4 rőf veres virágú fehér karton 13 48 3/4 
13 5/8 rőf „Halbziz Karton” 18 30 15/16 

1 vég    
13 5/8 rőf „dupliti Persz” (16 db) 17 35 3/8 

1 vég    
12 7/8 rőf „Violet Karton” 6 26 1/4 

2 db karton kötő 3 18 
13 1/8 rőf „fejér Portzolan fain” 5 15 
14 3/8 rőf „kék Portzolan” 5 16 1/4 
11 7/8 rőf „Olaj szin Portzolan” 4 9 3/8 
152 6/8 rőf „Portzolan kék tarka” 29 7 1/2 
63 1/8 rőf „Portzolan kék tarka keskeny” 16 50 

17 rőf sima patyolat 14 27 
14 1/2 rőf sima patyolat széles 19 34 1/2 

6 rőf sima patyolat virágos 10 30 
1 rőf „Tintuch keszkenő” 2 – 

2 2/6 rőf „Ordin Batiz” 1 57 
13 7/8 rőf fényes veres gyolcs 4 58 

3 db nagy fekete selyem keszkenő 7 – 
1 1/4 tucat „Keszkenő Maylander” 33 45 

14 db keszkenő 20 32 
2  „Tutzet Engházsa Blau” 11 – 

76 11/12  „Tutzet Engházsa Blau kik” 38 50 
2 11/12  „Tutzet Engházsa Blau skissebb” 4 50 

21 rőf „Tintuch fejér” 8 24 
11 1/2 rőf „Tintuch fekete” 4 36 
18 1/8 rőf „Tintuch virágos” 8 9 3/8 

5 db „Krisild keszkenő” 11 15 
10 db „Kamuka keszkenő” 16 40 
6  „Tutzet és 10 Kik Patyolat keszkenő  39 

2 1/13 tucat nagy gyolcs keszkenő 19 35 
2 2/12 tucat „Englázsa Blau” 13 – 
29 6/8 rőf „Csikos Dicta vagy Fridrith” 8 25 3/4 

24 rőf „Fejér Dictu zwilich Kanavasz” 4 48 
25 1/2 rőf „Veres Csikos Dicta” 5 57 

298 rőf fényes kék gyolcs 139 8 3/4 
6 rőf „Fényes Gyólts” 5 24 
16 rőf „Fényes Gyólts ordin” 5 52 
2 db rostos keszkenő 3 24 

184 7/8 rőf szilézia gyolcs 120 6 1/8 
14 1/4 rőf kanavász 1 42 1/2 

11 sing „Lérmet Calalan Patyolat” 1 50 
156 6/8 rőf mosott vászon 53 46 
13 1/4 rőf asztalkendő 3 58 1/2 

1 db lepedő 1 24 
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2 db „Muschu Keszkenő” 2 – 
50 3/8 rőf fehér gyolcs 11 20 1/16 
236 1/2 rőf deszkás gyolcs 43 21 1/2 

7 rőf viaszkos vászon 1 10 
22 rőf szúnyogháló 2 56 
34 rőf „fekete Bartsfa” 10 12 

56 3/4 rőf fekete vászon 9 27 1/2 
192 1/4 rőf fehér vászon 20 22 

4 pár fehér ruha 4 – 
4 1/2 vég egész rása 103 30 

11 rőf „Szebenyi Rása” 66 51 
9 vég    

20 7/8 rőf rása darabok 13 34 
186 6/8 rőf posztó 373 30 2/4 
81 1/8 rőf „Pokovni” posztó 130 45 6/8 
186 7/8 rőf pólya 111 45 

14 rőf „darótz Flanel” 7 56 
68 2/8 rőf flanel 39 42 
46 3/4 rőf „Futter flanel” 19 33 

37 rőf posztó 25 54 
6 3/6 rőf „selyem Moldan” 5 3 1/2 

20 rőf „felber” 14 – 
10 rőf „futter Flanel” 5 – 

4 1/2 rőf „fél rása” 1 29 1/2 
17 rőf fehér fátyol 8 30 

2 1/8 vég fekete fátyol 61 – 
16 1/2 rőf „Krepon fátyol” 8 15 

4 rőf „Atlacz” 2 – 
7 1/2 rőf „Buja vászon” 1 22 1/2 
232 sing „Gyolts Conlort” 24 48 
73 vég „Stayer Pántlika” 18 15 

7 1/2 font cérna 9 – 
12 db legyező 3 40 
1 kötés gyűrű – 36 
1 kötés hét köves gyűrű 2 – 
21 db pápaszem 34 12 
3 pár „füsszekli” – 52 1/2 
16 pár kesztyű 4 35 
5 pár téli kesztyű 2 55 
10 pár sárga kesztyű 4 10 
3 vég „pamuk fátyol” 3 18 

15 1/6  kötés csont gomb 14 14 
7 tucat nagy gomb 1 52 
16 kötés papiros szőr 10 40 
9 kötés mentére való gomb 2 15 
7 vég selyem zsinór 16 6 
90 lat selyem 36 – 

6 1/2 lat sodrás 3 15 
2 1/3 lat „Kamel sar” 11 40 

18 kötés fehér cérna 6 18 
1 7/8 lat veres és kék pamuk 3 45 

18 vég „galant négy nyyüstös” 19 36 
19 vég „suster Pantlika” 13 18 
4 vég „Kelesi Gallant” 1 48 

2 1/2 vég selyem csipke 3 30 
3 vég „Nederlandi Pántlika” 1 42 
6 vég „Nederlandi Pántlika keskeny” – 54 
17 rőf nyakszorító bársony 2 50 
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1 vég nyakszorító bársony 3 – 
6 1/2 lat fekete galant 26 – 

2 vég kötő patyolat 2 48 
6 vég „Csetzki” 4 – 

12 1/2 rőf sík csipke 1 27 1/2 
1 vég sík galant – 27 
51 vég „habos Pántlika” 50 36 
2 pár „Pantofli” 1 48 
7 pár cipő 3 – 

18 1/2 vég „Posz fein tafuta Pánt” 29 37 1/2 
9 1/2 vég szalma pántlika 6 39 

2 vég fekete csipkés szélű szalma pántlika 2 24 
1 vég copf pántlika 3 36 
45 rőf copf pántlika 3 45 
1 vég szőrpántlika – – 

2 2/3 vég dupla pántlika 7 12 
16 rőf „Atlacz Pántlika” 5 57 

14 1/4 rőf aranyos pántlika 15 40 1/2 
29 rőf pártához való aranyos pántlika 6 27 

10 3/8 lat ezüst csipke 16 36 
10 7/8 lat aranyos csipke 21 45 
2 3/4 lat paszomány 3 54 

4 lat ráncra való 21 – 
1 vég arany borítás 15 – 
50 rőf ezüst borítás 10 50 
2 rőf fél paszománt 1 12 
8 vég „Svedisi Csipke) 5 42 
3 kötés pipaszár 1 3 
8 kötés kordován – 15 
2 tucat tarisznya 3 24 
12 db nagy tarisznya 5 24 
8 kötés szattyán 6 – 
1 kötés veres szattyán – 27 
48 marok len 9 36 
1 db bőrös nyereg 2 – 
1 pár csizma 1 12 
10 csomó eper cérna 5 – 
1 tucat kalap 10 – 
62 db kalap 26 2 
6 pár süveg 9 – 
6 pár hármas süveg  9 
2 kötés „Czerna Krant” – 30 

360 db pipa 9 – 
325 pár pipa szára 1 5 
7 pár „róka torok” 10 30 

3 1/2 pár róka 7 – 
11 db kecskebőr 6 – 
17 db rézcsat 1 8 
1 pár sarkanytú – 24 
2 kötés nadrágszíj 2 45 

1 1/4 font gyöngy – 45 
10 kötés viasz gyöngy 1 30 
20 db tajtékpipa 3 20 
13 db főkötő 1 44 
9 kötés szoknya kapocs 1 30 
–  való gomb 2 – 

5000 db varrótű 3 45 
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A görög kereskedések árukészlete alapján megállapítható, hogy elsődlegesen a 

ruházkodás kellékeit forgalmazták. A 16–17. században még a Három Város ille-

tékesei Budán, esetenként Bécsben, Győrben, Szegeden, Kecskeméten szerezték 

be a ruházathoz szükséges anyagokat, lábravalókat, ahová a Török Birodalom kü-

lönböző, távoli vidékeiről hozták az áruféleségeket (pl. perzsaszőnyeg),916 a 18. 

században már a – többségében külföldi eredetű – viseletet meghatározó anyag-

féleségeket a görög kereskedők szerezték be és forgalmazták (pl. pakovai, 

szakolcai, waiszkircheni, vagyis fehértemplomi posztó, linzi vászon, svéd csipke, 

stájer pántlika, sziléziai gyolcs, holland pántlika stb.). 

A görög kereskedelem a 19. század közepére hanyatlott le.917 A zsidók ugyan-

akkor, kik korábban megtűrtek lévén csupán rövid ideig tartózkodhattak juhbőr-, 

gyapjúfelvásárlóként a mezővárosokban, de a 18. század végétől II. József ren-

delkezéseinek következtében már taxásként megmaradhattak a városokban, kéz-

műiparral is foglalkozhattak. Az 1868-as emancipáció egyenjogúsította a zsidósá-

got, korlátlan lehetőséget biztosított számukra a kis- és nagykereskedelemben 

egyaránt (pl. a Benedek-cég működése Nagykőrösön 1870-től).918 

A Három Város fejlett mezőváros jellegéből következően a kereskedelemnek, a 

mezőgazdasági áruk, termelvények értékesítésének alapvetően meghatározó sze-

repe volt. A kereskedelem tehát a mezővárosi fejlettség fokmérője, a kiváltságos 

állapot jelzője is egyben – Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd már a 15. században 

rendelkezett vásártartási joggal. Ez a jog a mezőváros, oppidum meghatározója.  

A földesúr, hogy nagyobb jövedelmet húzhasson jobbágybirtokából, az uralko-

dónál kiváltságot, nevezetesen a vásártartás jogát szerezte meg jobbágyai számá-

ra. A jobbágyhelység egy összegben fizette meg adóját (cenzus), amelynek mérté-

két a vásárok haszna nagymértékben növelte. A vásárok, sokadalmak tartása ugyan 

megszakításokkal átmenetileg szünetelt Nagykőrösön és Cegléden a török hó-

doltság háborúkkal veszélyeztetett korában (elsődlegesen is a tizenöt éves háború 

idején a 16. század végén, amikor különösen veszélyeztetve volt a vásárra szállí-

tott érték a rablótámadások miatt), azonban Kecskemét a 16–17. században is 

évente három alkalommal tarthatott vásárt (a 17. század utolsó harmadában is 

veszélybe került a vásártartás). Kecskeméten legkorábban 1594-ben történik em-

lítés a Szent Lőrinc-napi vásárról. A város rendelkezése szerint a vásár napja előtt 

nem kerülhetett sor baromvásárlásra. Karácsony Tamás és Karácsony Lukács, 

 
916  Fekete–Káldy-Nagy 1962. 
917  Itt említjük meg Theodorovics-Tomori Anasztázt, aki örökösök nélkül halt el, de hatalmas va-

gyont birtokolhatott, s mecénása volt a tanulóifjúságnak. Matematikusként és mecénásként vál-
hatott a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává. Törös 1982. 

918  Novák 2002. 
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mivel „Zent lőrincz Napban asz wasar előth wet barmot”, 6-6 forint bírságpénzt 

(hücset) fizettek – jegyezték fel a város könyvében.919 

Nagykőrös magisztrátusa rendszeresen vásárolt különféle árucikkeket Kecs-

keméten, de rendszeresen bevásároltak Budán is, a zsidó kereskedőknél. A városi 

tanács feljegyzése szerint:  
 

„Anno 1636 Ez Eztendőben Moÿses Sidotul walo wasarlassu‟k hitelben Borsot Saf-
rant wottunk f 3 dn 85. Az Urak szamara 9 karmasi‟ Czizmat f 22 dn 50. He‟tt 
Papuczot Kapczastul wőttűnk f 12 dn 25 Ismet 2 Tehel Gombos Kessőket f 2 dn 
10. Kőczőn kertűnk tule 20 Tall: Czazart. Czere. Szabo Pallal hogÿ az Negied fel ding 
granatot hozattu‟k f 19 d 75: akkor marat adossa a‟ pozto arraba dn 75. Ugian akkor 
hozot egi Czizmat f 1 dn 50: egi papuczot kapczastull f dn Ismet egi karmasin 
kapczat dn Hozot hatot Biro Uram masodik fel menetelben Negÿ Karmasin Czizmat: 
4 papuczot Kapczatul az az arra egi Summaba‟ egjben f 17 dn Imet hozot hitelt Biro 
Ura‟ 3dik uttiaba Moÿses Sidotul Egi Wegh Patiolatot f 11 dn Ismet ket bokor 
papuczot kapczastul ket karmasin czizmaval eggiűt f 8 d 50. Ugia‟ akkor kertűnk 
tűle kőczőn 60. tall. Czaz. Hogi Biro Uram oda fel wolt hozot Moÿsestűl borsot, 
Safrant 2 Tallera arat. Ismet hozattunk Tőrők Istvanal, Rabota Andrasal 3rom 
papuczot kapczastul f 5 dn 25. Kert kúőczőn az fa hordasra Dus Janos es Kis Janos 
Moÿses Deaktul 8 Tall. smet Tallas Pál Ura‟ kert kőczőn 34 Tall az legeniek 
waltsagara. Summa f 189. dn 65. 

Attunk megh ebben Suma szerént f 160 dn. Ismet attunk hogi Nalunk wolt ő 
maganak f 30.” 

„Jakab Sidotul Ket Aba Nadragh f 1 dn 80. Ugia‟ akkor a‟ Moÿses szolgaitul 3 
papuczot kapczastul hitelbe‟ f 5 d 10. Az Szakacz Aszon‟k  Moÿsestul bagaziat egj 
Singh Muhart czernastull f 3 dn 50. Moÿses Sidonak igaz szam wetes szőrent marat 
adossa Biro Úr‟ f 46 dn 65. Bekeczne weget kert Czőket Matias 4 Tall. Solven. Mind 
megh fizettu‟k az Sidokk.”920 

 

Kőrös város főbírája s a tanács részéről megbízott cívisgazdák rendszeresen 

feljártak Pestre és Budára, s a hivatalos ügyintézés mellett vásároltak is. Az ottani 

zsidó kereskedőktől készpénzen és hitelben vásárloltak. Például 1660-ban.  
 

„Jakab Dea’k Sidotul hitelben Tizen négy bokor [pár – N.L.F.] Karmasin csismát 
bokrát fn. 2. dn 25. facit fn 31. .dn. 50. Tiz bokor Satta‟ [szattyán – N.L.F.] Kapcza‟t 
bokrát dn 25. Haro‟ bokor papuczott Kapczasatul vettem 2. Tall. Harom bokor 
Karmasin Kapczát fn 2dn 50. Egy singh vasat ajtokra valot dn 15. Egy Szőr Taris-
nya‟t dn 18. Ke‟tt Oka dohánt 1. oroszlanyos d. Biro Uramnak egy Czismat 1. Tall. 
Ke‟tt ve‟g‟ Aba‟tt Váras szükseghere valot Jakabtull 4. Tall. hitel.” „Hitelbe valo 
Vásárlás Jakab Sidotul Negy Pár Karmasin Cziszma fn 9. Negy Bukor Karmasin 
Kapcza 2. Tal. Szakáts Aszszonynak Egy Tufa [tafota – N.L.F.]1. Tal. Ugya‟ akkor 
Ezen Jakab Budai Sidonak szaz hatva‟ Kétt Tallera valo Usorát fizettünk10/II. Tallert”  

 
919  Iványosi-Szabó 1996. I.: 36. 
920  PML NkV SZK 1636/37. 200–201.  
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– jegyezték fel a város számadáskönyvében.921 A törökök is foglalkoztak keres-

kedéssel. A városi számadás szerint például 1679-ben  
 
„hitel Vasarlas Santa Haszantul 12. Pár Szattyán Czisma 6. Tall. 4. Pár Kordovány 
4. Tall. 8. Pár Karmasin Czism. 8/II Tall. 11. Pár Kapcza 2. Tarisz. 2 Pár Papucz 
Kapczast 2 Tall 37 Tarisznya 3 Tall 8 Végh Aba (Kettei Vőrős Léven 13 Tall) Kőtő 
fékek f 1 dn 20. 5 Pokrocz 3 Tall 1. Végh Fejtő s egy Singh Bagazia 2 Pászma 
czérnával edgyűtt 2 Tall. 1 Végh Tőrők Vászon a‟ Deáknak 1 Tall 1. Hara Dohány 
5 Tall Riskása 1 Tall. Suma facit 51 Tall.”922 

 

Pest és Buda mellett több vásárközpontból hoztak áruféleségeket Nagykőrös-

re is. „Mező Szeged Városa” nemcsak a bor, de a csizma vétele tekintetében is 

fontos hely volt. A városi számadáskönyvben feljegyezte a város hivatalnoka pél-

dául 1651-ben, hogy „Erdős Mihály által hozattam Szőgedről harom par kor-

dowan Czismakat magunk szüksegere f 5 dn.”,923 majd 1663-ban „Bekri István 

által Szeghedrűl hozattunk haro’ par Kordován Csismákat 4. Tall. de kettei 

oroszlános léve‟.”924 

A kőrösiek gyakran megfordultak Győr városában, ahonnan különböző fon-

tos eszközöket, ruházati cikkeket, fűszereket hoztak a városi tanács részére is. 

Például 1663-ban  
 

„Győri vásárálás nyoltz font Borsot vettünk fn 4. dn 40. Szekfűvet Safrant 1. Tal. 
Légrádi Késeket fn. 3. Tőlcsert dn 30. Saitnak avalo haro‟ rőf vásznat dn 72.”925  
 

1666-ban  
 
„Győri Vásárlásunk Méhes István által hozattunk Tizenőtt Tehel Kőz Kést fn 7 
dn 50. Tzenkett font borsot‟ fn 7 dn 20. Bor vonyo Kőtelet, Istrangokat és kis ha-
rangra valot fn 2 dn 50 Szilid Sáfránt fn 1. dn 50. Egy Kotes Papyrost dn 2 dn 50. 
Vasznat hozattunk fn 1. dn 50. Szekfüvet dn 75.”926  
 

1679-ben  
 
„Szemere Pál és Buda Péter Győrrűl hoztanak Kett rez Csapokat 2/II. Tall. dn 
25. Zőld Viaszt dn f 1. 15.” „Győrőt Vasarlott Biro Uram Varask Rosz hánt 
Talleron Nro 10 Tall. Rosz Arany Nro‟ 20 Ar‟Jo Talleron 4 Tall Scil: Deakk Ket 
Nadragh Egy Dolmának valo Posztot Szakaczk Egy Kűrdinek valot Egy Rassa Kőtőt 

 
921  PML NkV SZK 1660/61. 164–165, 175.  
922  PML NkV SZK 1671/72. 1185.  
923  PML NkV SZK 1651/52. 210.  
924  PML NkV SZK 1663/64. 153.  
925  PML NkV SZK 1663/64. 156.  
926  PML NkV SZK 1666/67. 125.  
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Egy Kőtés Papirost 8 Lakatot NB Ezen föllyül megh irt Penznek 4 Tallerat az 
Szakacz béri alat szamlalo. Almat vett‟ dn 6. Hagymatis dn 6. Koppantyut dn 18”  
 

– jegyezték fel.927  

A kőrösi tanács megbízásából Pozsonyban, Nagyszombatban is jártak kőrösi 

emberek. A Galánta környéki Szered városában is vásároltak. Például 1663-ban 

„Szabo Andrással vásároltatunk Szeredbe’ Várasunk szűkséghere Kőteleket Sáf-

ránt Tall. dn 25” – tájékoztat a számadáskönyv.928 

A Három Város egyetlen vásárközpontja Kecskemét volt a 16–17. században. 

A kőrösi magisztrátus rendszeresen vásárolt ott különféle árucikkeket, terméke-

ket. A városi számadás szerint például 1668-ban  
 

„Keczkemethi Varasban Katalin napkor vásárlot Biro‟ Uram Vargha János Váras 
számára Egy Negyed Diót flr. 2. Vajda Nepinek Egy Téhel Kőz kést dn 52. Árva 
Gyermekk‟ egy Süveget Palkónak dn 40. Kalendariumot Varos számára valótt dn 
16. Kett Lakatokatt Bilinczre dn. 60. Meddő Ihasznak vettűnk egy Kődment flor‟ 
2. dn. 40. Vörös hagymat vettűnk flor‟ 1. dn 40. Borsot. Győmbért Varas szamara 
flor 5. dn. 12.”929  
 

1671-ben:  
 
„Aug. 20. Kecskemethen vett Vőrős hagymát Fokhagymat fn 7. dn. 60. Üveget dn 11. 
Tekenyőt dn 53. Poharokat dn 9. Szattyan Czizmák fn 5 dn 40. Izlatotul vettűnk egy 
Lovat 5 Tall Meg is Szatyán Czizmákat 2 Tall Kapisztat vettűnk dn 3. Patyolatot, az 
Szakacz Aszszonnak dn 80. Istrangot vettűnk dn 9. Kétt Végh Abat 3. Tall. Négy Pár 
Karmasin Czizmat 4 Tall. absq dn 20. Kalendariomot dn 19. Szek fűvet fn 1.” 
„Kecskemethi Gergelj napi Vásárlás Egy szőnyegh Keklevits számára f 8. dn 80. 
Ket Végh Abat fn 7. dn 60. Negy Pár Karmasin Csisma f 8. Negy fekete Szattjan 
Csismat fn 4. dn 80. Poszto Fekete es Sargha […] Szakacs Aszszonj szamara f 1 
dn 30. Kapocs dn 40. Sinor dn 36. Haro‟ Kordovan Csismat fn v6. Egy Singh 
Vasznat dn 9. Gombot dn 30.”930 

 

Buda felszabadítása (1686) után egy évtizeddel I. Lipót magyar király a Három 

Város mindegyikét megerősítette vásártartási jogában 1696-ban, azaz továbbra is 

országos sokadalmat vagy vásárt tarthattak évente három alkalommal. A 18. szá-

zad elején a mezővárosi önrendelkezés ellen irányuló földesúri törekvések kétsé-

gessé tették a vásártartás jogának gyakorlatát is, azonban, mivel abból jövedelme 

származott a városnak, így a földesuraknak is, főként Kecskeméten és Cegléden 

 
927  PML NkV SZK 1679/80. 208, 210.  
928  PML NkV SZK 1663/64. 252. 
929  PML NkV SZK 1668/69. 150.  
930  PML NkV SZK 1671/1672. 92, 173.  
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is érdekükben állott annak támogatása, azzal élhettek, sőt újabb vásárok megtar-

tására lettek jogosultak.  

Kecskemét a Gergely- (március 12.), Lőrinc- (augusztus 13.) és Katalin-napi vásá-

rokon (november 25.) kívül még kettőt szerzett a 18. században. Királyi adomány 

révén 1746-tól tarthattak Gordián napján (május 10.), majd 1798-tól Ciprián vagy 

Szent Mihály napján (szeptember 29.). A Gordián-napi vásárt nevezték zöldvásárnak 

is, utalva arra, hogy a tavaszi időszakban, a természet kizöldülésekor, dús füvű le-

gelőterületen került sor sokadalom megtartására.931 Hogy az újabb vásártartási jog 

elnyerése nem kevés fáradságába és anyagi áldozatvállalásába került a magisztrá-

tusnak, igazolja azt egy feljegyzés 1799. március 27-én, miszerint a Szent Mihály-

napi vásártartási szabadalomlevél megszerzése Bujánovics Károly bécsi ágens 

(ügynök) fáradozásának köszönhető, akinek hálából két üszőt és egy bikát adott 

ajándékba Kecskemét város tanácsa.  

Nagykőrös a Fridericus-, Frigyes- (március 3.), Szent László király (június 27.) és 

Demeter napi vásár (október 23.) mellé kapta a Szent György-napi vásárt (április 24.) 

Mária Terézia királynőtől 1749-ben. Tehát megközelítően azonos időben a kecs-

keméti zöldvásárral. Ezt nevezték Anasztáziuszi vásárnak is.  

Cegléd is évente három alkalommal tarthatott országos vásárt. Cegléd 1448. 

május 25-én nyerte el a vásártartási jogot, mely szerint Boldogasszony (március 25.), 

Barnabás apostol (augusztus 24.) és Máté evangélista (szeptember 21.) napjára esett az 

országos vásár. A 18. században Cegléden nem bővült a vásárnapok száma. Is-

meretes, hogy az osztrák önkényuralom idején már negyedik alkalommal is tar-

tottak vásárt Cegléden:  
 

„E megyében kebelezett Czegléd mező városa mindszentnapi orsszágos vásárja – mely 
rendszerént a vásár napját megelőző hét elején szokott tartatni, NKőrös mező városnak 
mugyan ez időre eső országos vásárja miatt foly évi noveember 2ára tetevén át”  
 

– hirdette körrendeletileg a Pest vármegyei „alispán helyett Redli Sándor főjegy-

ző” 1862. október 18-án.932 Tehát Cegléden a negyedik vásár közel esett a nagy-

kőrösi Demeter-napi vásárhoz. Cegléden 1869-ben – az úrbériség megszűnését 

követően – folyamodott a város újabb vásár megtartásának jogáért, amelyet janu-

 
931  Lásd Balanyi 1968: 103–104. A „zöldvásár” más értelemben azonos a zugvásár fogalmával.  

A rendes vásár idején más helyen, titokban is folyt kereskedés – rendszerint a lopott jószágot itt 
értékesítették –, ami ellen a hatóságok szigorúan felléptek (Néprajzi lexikon V. 1982: 499).  
A Három Városban erre az értelmezésre nem találunk adatokat, ugyanakkor ismeretes az „elő-
vásár” fogalma. Szükséges megjegyezni azonban, hogy Bogár Imre balladájában említés történik 
a lopott lónak a kecskeméti zöldvásárban való értékesítéséről. 

932  PML NkV Körrendeleteket tárgyazó Jkv. 1862ik évre. 
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ár 15-re kértek engedélyezni. Télen azonban nem tartottak vásárt.933 A szokatlan 

időpont azzal magyarázható, hogy a vásár nem a hagyományos rendhez, a mező-

gazdasági esztendőhöz igazodott, hanem az 1850-es évektől fellendült nagyará-

nyú sertéstenyésztéshez és -kereskedelemhez.934 Galgóczy Károly megyemono-

gráfiájában január 15 emellett említi április 19-ét, július 22-két, november 1-jét. 

Ez utóbbi három nap nem egyezik a 15. században elnyert három vásár napjával, 

ellentétben Kecskeméttel és Nagykőrössel, ahol a vásártartás hagyományában 

nem következett be változás.935 

Rendszerint két napig tartott a vásár még a 19. század első felében: hétfőn 

volt a baromvásár, majd kedden következett a gyalogvásár, amelyet kirakodóvásárnak 

is neveznek. Az országos vásárok mellett minden héten (kedden és pénteken) tar-

tanak hetivásárt vagy piacot. Kecskeméten 1594-ben említik legkorábban a pénte-

ken tartott „hetivásárt”, ahol baromvásár is volt.936 Mind az országos, mind a he-

tivásárok esetében a jószág-, állatvásárt rendszerint a település mellett, a kirako-

dóvásárt pedig a mezőváros központjában, illetve a főbb utak mentén tartották 

meg. 

A jószágvásár különösen Kecskeméten öltött nagyobb méreteket. A Gordián-

napi vásár vált különösen híressé, amikor az állattenyésztési, legeltetési idény 

kezdetén cseréltek gazdát a különböző fajta állatok. „Bogár Imre balladája” is utal 

erre a zöldvásárra („Zavaros a Tisza / Nem akar higgadni / Az a híres Bogár Im-

re / Által kar menni / Által akar menni / Lovat akar lopni / Kecskeméti Zöldvá-

sáron / Pénzt akar csinálni”). A legnagyobb baromvásárt augusztusban, a Lőrinc-

napi vásár előtt két héttel korábban rendezték meg Kecskeméttől távolabb, 

Matkó-puszta és a ballószögi gyep határán, a Fehér-tó mellett. Falkaszámra hajtot-

 
933  Napjainkban sem. Nagykőrös megőrizte országos vásár szerepkörét a 20. század második felé-

ben is. Az utóbbi évtizedekben minden hónap utolsó vasárnapján tartottak vásárt. Az első már-
cius elejére esett, a hagyományos Frigyes-napra, viszont az utolsó nem november végére, ha-
nem december első vasárnapjára. Januárban, februárban nem tartottak országos állat- és kira-
kodóvásárt, csupán hetipiacot, kedden, pénteken és vasárnap. A vásártartás rendjében 2013-ban 
következett be változás, december és január kivételével, minden hónap utolsó vasárnapján tar-
tanak országos állat- és kirakodóvásárokat: a vásárnapok számának gyarapodása a jelentős bevé-
teli forrásnak tulajdonítható. Részben őrződik a hagyományos vásárnap, de újabbakat találtak ki 
a város vezetői. 2013 vásári naptára: a Frigyes-napi vásár február végére, Mátyás napjára került 
(február 24.), a március 24-i vásár neve „Irén-napi”, a „György napi” megmaradt április 25-én, a 
május 26-i vásárt „Orbán-napira” keresztelték, június 30-án tartották a „László-napi” vásárt. Új 
nevek bukkannak fel: július 28-án. „Magdolna-napi”, augusztus 25-én. – a Lajos-napi helyett – 
„Nyárbúcsúztató”, a szeptember 29-i vásár Szent Mihály nevét viseli. A „Dömötör-napi” vásár 
hagyományosan október 27-én tartották, de a november 30-i András-napira keresztelt vásárt 
december 1-jére tolódott át. (Nagykőrös Önkormányzati Hírek VIII. évf. 1. sz. 12.) 

934  BKML KkV Tan. Jkv. 1798–1800. 303. sz. 1799. márc. 27. 123. BKML Balla János Jegyzetek 
II. k. 356; Galgóczy 1896: 594–595; Vass 1982: 88; Szalisznyó 1931: 294.. 

935  Galgóczy 1877: 127.  
936  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 47. 
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ták ide a Duna–Tisza köze különböző vidékeiről, Magyarország déli tájairól a 

szarvasmarhát, s itt, a két hétig tartó vásár idején értékesítették. Távoli vidékekről 

jöttek ide felvásárlók, tőzsérek, kupecek, mészárosok, s falkaszámra vásárolták 

fel, hajtották el jószágot. Balla János leírása alapján tudjuk, hogy az al-dunai feje-

delemségekből is hajtottak ide állatokat, s a hazai, de a bécsi mészárosok is eljöt-

tek felvásárolni azokat. A fehértói vásárt a Lőrinc-napi kirakodóvásár fejezte be.937 

A hatalmas méretű baromkereskedelem hanyatlását a legelőfelosztás, a pusz-

ták benépesedése idézték elő a 19. század közepétől. Az összeszűkült legelőterü-

let már nem biztosított elegendő takarmányt az összesereglett, nagy mennyiségű 

jószágnak, így lassan jelentéktelenné vált, megszűnt a fehértói vásár. Balla szerint 

1845-ben már csupán négy vidéki ember 414 darab marhát, hat kecskeméti gazda 

pedig mindössze 441 darabot hajtott a fehértói vásárra, de ezekből is csupán hat 

talált gazdára. A következő esztendőben már néptelen maradt a Fehér-tó környé-

ke, majd 1847-ben meg is szüntette a mezővárosi tanács a vásárt. A hagyomá-

nyos baromvásár hanyatlásával egy időben lendült fel a kupec kereskedelem, il-

letve az intenzív jószágtartás és kereskedelem a 19. század második felében.938 

Különösen kedvezett ennek Cegléd jó közlekedés-földrajzi helyzete. A vasút mel-

lett, a Bedében létesítettek sertéshizlaldát, és vasúton szállították a nagyvárosi pia-

cokra, felvásárlótelepekre.939 

Nagykőrösön a református temető mellett tarthatták a marha- és lóvásárt a 

19. század közepétől, míg a sertéseket a kecskeméti út külső részén értékesíthet-

ték. Mivel hétfőn került sor a baromvásárra, gyakran már korábban idehajtották a 

jószágot a vidékiek, s a várost övező aklokba helyezték el, ahol „elővásárt” tartot-

tak. Ezt azonban tilalmazta a mezővárosi tanács, mert a vásári haszonvételeiben 

károsították meg. Kőrös magisztrátusa például 1822-ben vásári biztosokra bízta a 

helypénz szedését, s súlyosan büntette azokat, akik nem fizettek „cédulapénzt”. 

A vásári ellenőrök kötelességévé tették a visszaélések megszüntetését.940 

Cegléden eredetileg a sertéseket is a város központjában elterülő piactéren ér-

tékesítették, a római katolikus templom körüli részen, a Pesti út legelején. Az 

1834. évi nagy tűzvész után számolták fel a vásárt, amely  
 

„az Uraság Granáriuma által tétetett, mivel azon Uttza, a‟ hol a‟ sertések árúltattak 
Nagy Ország útban esik a‟ sertések pedig nagy gödröket durni szoktak, melly által az 
utazóknak nem kevés alkalmatlanságot okoztatott…”  
 
 

 
937  BKML Balla János Jegyzetek II. k. 581–583. 
938  BKML Balla János Jegyzetek II. k. 583.  
939  Kocsis 1982: 240–242. 
940  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1820–1822. 1822. dec. 28. 264–265.  
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Nagykőrös piactere 1885-ben (képeslap). 

 

Ráadásul megrongálták az épületek falát is, sőt – közmegbotránkozásra – az itt 

lévő régi temető sírjaiból is feltúrták az emberi maradványokat, csontokat. Ezért 

is felszámolták az itteni sertéspiacot, s a városon kívül, a „régi vásár álláson” je-

lölték ki az új helyét, a barmok mellett.941 Nagykőrösön is megtiltották a serté-

seknek a város központjában, a piacon történő értékesítését:  
 
„A‟ piacz rendezése szerint – a‟ sertések árulására nézve a‟ vásároldali puszta tér jelöl-
tetvén ki [a városon kívül, a Kecskemétre vezető országút keleti oldalán – N.L.F.), 
szoros kötelességévé tétetik mindenkinek; hogy eladó sertéseieket a‟ kirendelt helyre 
hajtsák árulás végett; külömben ki jövőre a‟ vagy piaczra merészel hajtani ‟s itt bent 
árulni, mint rendbontó szigorúan fog büntettetni” 
 

– hirdette a tanács 1850. január 6-án.942 
 

A baromvásárt követő keddi napon tartották meg a „gyalog”- vagy kirakodó 

vásárt”, a városközpontban. Itt állították fel sátraikat a különböző szakmák mes-

terei, „deszka sátraikat” a zsidó kereskedők, ide sereglettek össze az őstermelők, 

kofák, vidékiek, különféle portékáikkal. Kecskemét tanácsának nagy gondot oko-

zott a tekintélyes számú iparosság. Ezért számukat korlátozták. Például 1801-ben 

 
941  PML CV Bírói végz. Jkv. 1833/37. 73. sz. 1834. febr. 22. 29.  
942  PML NkV Hirdetések Jkv. 1849–1851. 
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előírták, hogy az egyes szakmabeliek hányan és hol rakodhatnak ki vásárok, pia-

cok alkalmával.943 
 

 

Zöldségpiac Nagykőrös központjában az 1920-as években. Károlyi fényképész felvétele 
 
 

 
Salátapiac Nagykőrösön az 1920-as években (Novák 2008) 

 

Nemcsak a korábbi évszázadokban, de még a 20. század elején is meghatáro-

zott sorrendben rakodhattak ki a különböző helységekből érkező vásározó mes-

terek. A legfőbb hely a helybeli mestereket illette meg (itt is a rangidő, illetve a 

 
943  BKML KkV Statutumok 1801. jan. 14. 
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céhbe lépés ideje számított sorrend-meghatározóként), mellettük foglalhattak he-

lyet a közeli, azok után pedig a távolabbi falvak, mezővárosok iparosai. Ezt a 

rendet nem tartották be a kecskeméti csizmadiák Cegléden például 1828-ban, 

amiért az uradalmi tiszttartó intézkedett, hogy a helyükre kerüljenek. Ezt sérel-

mezték a kecskemétiek, s a Helytartótanácshoz fordultak panaszukkal. A járási 

főszolgabíró kérdőre vonta az uradalmi tisztet, aki jelentésében annak adott han-

got,  
 

„hogy valamint ország szerte szokásban vagyon hogy a‟ Vásárokban az első Hely a‟ 
Helybelieké, az utánok való Hely pedig a‟ szomszéd mező városbeliekének engedte-
tik, ugy itt Czegléden is a‟ Helybeliek sátora után, mindenkor a‟ szomszéd Mezővá-
rosbeliek, tudni illik Albertiek, Pilisiek, Nagy-Kőrösiek és Abonyiak Sátorai, ezek után 
pedig a‟ Ketskemétiek sátorai valának helyheztetve…”944 
 

 
Uborkaválogatás és a Benedek-cég felvásárlása Nagykőrös piacterén  

az 1920-as években (képeslap) 

 

Nagykőrösön és Cegléden szintén a templom és városháza előtti térségen tar-

tották meg a hetivásárokat, illetve a kirakodóvásárokat. Nagykőrös magisztrátusa 

is hatalmánál fogva rendelte ki a mestereket (csizmadia, szűcs, szabó, varga, szap-

panos, mézeskalácsos, lakatos, kovács) a hetivásárokra „sátorokban ki állítani”. 

Például 1780-ban is kijelölték a „kenyér árulók”, apróbb „naturálékat” (tej, vaj, 

tojás) árusítók helyeit is. „Sepsei Nagy Ádám Istvánné pintzéje alatt, kivált essős 

 
944  PML CV Vallásalap. Urad. Ttja. ir. 1825–1828. 1828. febr. 12. 203.   



639 

időkbe” rakodhattak ki a piacozók malaccal, tyúkkal, lúddal, „ha ki petsenyét süt, 

vagy főtt ételt árulna, a‟ kő pincze elein meg engedtetik tüzet lakni” – határozott 

a tanács. A kőrösi magisztrátus 1848 februárjában ismét határozatában rendelke-

zett a hetivásár helyéről:  
 

 
Uborka felvásárlása Nagykőrös piacán az 1920-as években (Novák 2008) 

 
„A‟ Trummer ház helyén nyitott Uj piaczon felülről kezdve, egyenes útczákban árul-
tatnak a‟ következők: Sóárusok, festők, Tirolok, fésüsök, kapczások, gyolcsosok, sza-
bók, a‟ kis borbély műhely előtt a‟ Hentesek, – az égett Kaszárnya előtt: kaskötők, 
uborkás, gyümölcsös kotsik –, Steiner és Kapczi házak között: Halasok, – dinnyés ‟s 
gyümöltsös kotsik, – Major kaszárnya előtt Csizmadiák, Schusterek, lakatosok; odébb 
liszt, kenyér, ‟s kaláts. – Város Ház előtt: mindenféle gabona, kotsik, mészárulók, ‟s 
deszkások, – a‟ templomig birka, bárány vásár, Hausinger boltjától fel a‟ Lambro bolt-
jáig mindenféle apró árusok.”  
 

Tulajdonképpen ez a piaci elrendeződés jellemezte Nagykőrös központját még a 

20. század első felében is.945 

Cegléden 1842 novemberében történt a piac rendezése, főként azért, mert ott 

haladt keresztül az országút, valamint biztosítani kívánták a katolikus templom 

nyugalmát.  
 

 
945  PML NkV Prot. Miscell. 1776–1780. 139.  
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„Templom környéke a‟ botrányul szolgálló zajos lud vásárok, ‟s egyéb helyek is a‟ kü-
lönféle élelmi czikkek ‟s kézművek össze elegyedett árúlásából származott tolongá-
soktól meg szabadíttassanak” 
 

– döntött a tanács. Az új terv szerint  
 

 
Megrakott lovaskocsi Nagykőrös piacterén az 1900-as években (Novák 2008) 

 
„Halász testvérek boltjuk elötti dombos térség tsupán élelmi és egyéb apró czikkeket 
földön ülve áruló gyalogoknak, onnan a‟ régi szék felé nyujtva zöldséget, más élelmi 
czikkeket kotsin árulóknak azon uttza a‟ Templomnak által ellenébe helyül szolgáljon” 

 

– szólt a határozat. A katolikus iskola mögött, a katolikus parókia kerítése mellett 

sorakozhattak az „edényesek”, a „kasznári lak előtti dombon a‟ sátorokbani áru-

lók” – mint eddig is történhetett. A városháza előtt nem engedték meg a kirako-

dást.  
 
A „csizmadiák és egyéb Mester emberek,– a‟ nagy mészár széken túl a‟ Csizmadia 
Czéh háza mellett – ‟s annak mentiben tovább a‟ deszkát, tűzi fát és egyéb tűzre 
valótt árulók – ezeknek által ellenében pedig a‟ Geszteli ház megénél kezdve, gabona 
áruló kotsik–, és ahhoz második uttzában, Boros János háza megetti szélesebb téren, 
a‟ lábon hajtott szárnyas állatok,– Szalay Mátyás Úr háza megett a‟ Kőpintzének 
általellenében a‟ hentesek,– ‟s tovább a‟ hal árulók álljanak‟ 
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– szólt a tanácsi határozat. Tulajdonképpen ez a piaci rend és elhelyezkedés ma-

radt érvényben a 20. században is.946 
 

 
Kocsmasátor a nagykőrösi vásárban az 1920-as években (Antal Sándor felvétele) 

 

A vásártartás rendjére legkorábban Kecskemétről ismerünk adatot. A városi 

tanács a Szent Lőrinc-napi vásár rendjét 1694. augusztus 10-én a következőkép-

pen határozta meg:  
 

„Az vásárpénzt ilyen rendel adták: az egész sátor adott g[a]r[as]. 2. az fél sátor gr. 1. 
Azon alúl juxta proportionem. Vasasok polt[úra]. 6. és 8. Deszkások polt. 4 és 6. Az 
süvegesek egy hordotul polt. 4. Szabók egy rúdtúl polt. 4. Bérlésesek egy szekér gr. 1. 
Rosta árulo polt. 6. Fazekasok polt. 6. Csipkések 5 és 8 polt. Gombkötők 4 polt. 
Szűrszabók 8 polt. Borsosok 2 polt. Övesek 4 poltura. A sátorok állításának rendi: 
Az város kútjátúl le, Losoncz-i sátor 6. Utána Rosnya-i sátor 4. Extendáltattak az 
Kunné házáig. Utánok Gyöngyös-i sátor 4. Utánok rimaszombatiak, cserépedényes és 
deszkásokkal az kapuig. Az előbb deszkások Szabó Miklós háza felé voltak, rész 
szerént Csizmadia János háza megett. Losoncziak, Rosnyaiak háta megett, az utca 
közepin szappanosok. Az vasasok az Moises háza elött. Az kereszt elött kecskeméti-
ek, az árok mellette le Mészáros Mihályig kőrösiekkel. Mellettek az kapu felé egri sá-
tor 17. Egriek végében debreczeneiek. Alol mellettek szegediek sátora 14. Mellettek 
budaiak. Mészáros Mihály háza megett győriek, utánuk posonyiak. Végekben utánok 
Komáromiak. Az kecskemétiek háta megett az Koncz előtt szűrszabók, végekben az 
városháza felől szabók. Vásáros sátorok rendi az homokon: Darányi olátúl fogvafel 
egriek ssátor5 22. Végekbene szegediek sátora 8. Egriek melleett debereczeniek sátora 
12. Az Darányi olán felül aaz ól felől lévaiak 3. Az után kecskemétiek, kőrösiek, 

 
946  PML CV Tan. Jkv. 1840–1842. 1842. nov. 9. 932. sz. 321.  
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czeglédiek. Azután győriek, pestiek, utánuk mind egy végben komáromiak. Ellenek-
ben tokaiak, beszterczeiek. Alol mellettek esztergomiak, utánuk budaiak. Az Darányi 
olán alol gyöngyössiek, lévaiak, rimaszombatiak, losoncziak, rosnyaiak. Azon alol bér-
lésesek.Szattyán árulók, kötélek, talpbőr árulók, csizmások. Hátok megett deszka, fa 
és cserépedényesek.”947  
 

 
Fa- és vesszőáru értékesítése a nagykőrösi vásárban (Novák László Ferenc felvétele, 1998) 

 

Ugyancsak a kecskeméti magisztrátus 1698. március 12-i határozata szerint:  
 
„Vásári sárotorok rendje. 1. Egyszer Limitalt Satoroknak rendi az Homokon Az Első 
Sor a Kapolna felőlőll Szabóké és Szűr Szabóké, Kálmány János háza mellett. 2. Má-
sik soron árullynak Kecskemetiek. 3. Pestiek, Budaiak.4. Soron Győriek. 5. Soron 
Komáromiak, Beszerczeiek, Pesti Görögök, Egri Görögök aaz másikon Deb-
reczeniek. 7. Zubbonyosok. Aki penig ezt fel bontya, bírsága lészen f. 24.”948  

 

A vásárokra, illetve hetivásárokra, piacokra felhozott különféle árufajtákra 

vonatkozóan eligazítást adnak a városi rendszabások, árszabások, limitációk. Kecs-

kemét város tanácsa például 1800. június 24-én a következőképpen szabályozta a 

hetivásárok rendjét:  
 

„1. Minthogy a‟ szokott országos vásárokat megelőző és követő egy hetekben a‟ zsi-
dóknak szabad árulás van megengedve, a‟ szomszéd helységbeli zsidóknak, kik kü-
lönben bőröket is szoktak vásárlani, az említett heteknek csupán  heti vásáros napjain 
az árulás meg engedtetik, de az idegen kereskedők, mesteremberek, úgy a‟ zsidók is az 

 
947  Iványosi-Szabó 2008. II.: 871–872. 
948  Iványosi-Szabó 1996. I.: 176. 
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említett napokon kívül attól eltiltatnak, mindazért, hogy az idegen kereskedők az itt 
lakos, árendát fizető kereskedőknek ne praejudicáljanak, mind azért hogy az itt lakos 
mesterembereknek portékáit az külföldi mester emberek által behozandó portékák ál-
tal a kéntelen vesztegetéstől megmentessenek, mindazért végezetre, mivel az illyes he-
ti vásárokra való járása a mesterembereknek más heti vásárokkal bíró városokban is 
szokatlan.; 2. Minthogy azok a‟ javak, melyek az piaczra felhordatnak, vagy ollyanok, 
a‟ mellyek tulajdon termései az árulónak, vagy ollyanok, a‟ mellyeket mástól vévén, 
azzal nyerekedni kíván, az elsők semmi fizetéssel sem lévén kötelesek, az utolsók va-
lamint eddig, úgy ez után is bizonyos taxa fizetésére köteleztetnek, következendő 
módon, u. m. zöldséget, gyümöltsöt, gabonát s egyéb élelemre valót, úgy szinte vász-
nat, fa szerszámokat ‟s egyébb efféléket árulók minden heti vásárban fizessenek egy 
polturát, az állandó kofák pedig, akik akármi némű victuálékat árulnak, azok minden 
heti vásárban fizessenek egy pénzt, az említett kofáknak azonban nem szabad ez után 
is sem a városon kívül, sem benn a városban vagy a piaczon nyerészkedés végett dél-
előtti 11 óráig valamit meg venni a‟ vásárlott jószágnak confiscátiója alatt. Az itt lakos 
mesteremberek pedig, ha a magok kézi munkájokat árulják, semmit se tartoznak fi-
zetni.; 3.; A‟ heti barom vásároknak állandóbb és számosabb voltára nézve határozta-
tik, hogy a marhák, lovak, sertések és juhok kiállítása csupán az keddi napra szorítta-
tik, az ezen napra való behajtások pedig, a‟ jövedelem szaporítására nézve nemcsak 
lakossainknak, hanem más idegeneknek is megengedtetik, mellyektől a‟ taxa ekként 
fizetendő: Minden darab ló és marhától 3 krajcár. Ha ide valótul veszi, fele 1½ 
krajczár. Egy darab sertéstül 2 krajczár. Egy darab juhtól 1 krajczár.; 4. Minden kül-
földi terhes szekértől 6 krajcár, a‟ pascuatiót tekintve pedig Szent György naptól fog-
va Demeter napig minden darab jószágtól 1 krajczár fizetendő, fenn maradván a mér-
tékek kiadása iránt az eddig gyakoroltatott rendtartásnak módgya.; 5. Az ollyatén jó-
szágoknak árultatások, mellyek messzebb földről hozattatván, ritkán fordulnak meg, 
u. m. fazekak, vedrek, hordók és abrontsoknak egyéb napok leendő árultatások is 
megengedtetik, a‟ fazekat, a‟ tálakat a mészárszék alatt áruló kofák pedig innét eltaka-
rodván, vagy házat vagy bódét árendálni tartoznak.; 6. Minden heti vásárra egy mes-
terségből két mester embert magok a‟ czéhbeliek kirendelni köteleztetnek.; 7. A‟ ba-
rom vásár a‟ Herczeg-malomtól fogva az Homoki kápolnáig légyen, a‟ hova a‟ serté-
sek csupán az heti vásár napjain hajtassanak, egyén napokon pedig az vásáron kívül 
maradgyanak. Az mester emberek nem a‟ két templom közén, hanem a‟városházának 
által ellenében az Pater Franciscanusok kerítése körül rendeltessenek el az Generális 
ház felé.; 8. Hogy a‟ köz jövedelem ne csökkenjen, az országos vásárok és heti vásá-
roknak manipulatioja is a‟ tsaplárosok segítségével, vásárbíróra bízattatik, strása-
mesteri állomás rendszeresíttetik, kinek inspectioja egyszersmind a‟ vakterekre is ki-
terjed, kiknek szorgos kötelessége a‟ piacznak tisztogattása, a‟ szekereknek és árulók-
nak el rendelése, az éretlen és egészséget meg vesztegető gyümöltsöknek eltiltása, a‟ 
kurta kortsmákra való szoros vigyázás, és egyéb, a‟ borbíró által eleibe adandó köte-
lességeknek tellyesítése, mint az már azelőtt sem sikertelenül gyakoroltatott is., 9. 
Mind a‟ mértékeknek egy helyen és jó módban való tartására, mind a‟ piaczbér besze-
désére, mind pedig az adók és vevők között támadható kisebb villongásoknak vásár-
bíró által leendő el intézésére nézve igen szükséges lévén, ‟e czélra a‟ dézsma pincze 
kijelöltetik, Szent György naptól pedig, mikor a‟ házak árendája kitelik, egyik vagy 
másik ecclesiáknak épületei kibérelhetők lesznek.; 10. Mind a‟ Város belső kerítése, 
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mind kívülről az Csongrádi út és széktói szöllők felé az országos vásárokra nézve a‟ 
sorompók fel állítandók.; 11. Minthogy a‟ sertés szék árendában szokott ki adattatni, 
önként következik, hogy a‟ sertések vágatása, úgy a‟ nyers húsnak ‟s a‟ szalonnánnak 
fontal való méretése keményen tilalmaztatik, a‟ mázsa számra lejendő árulás mind 
azon által meg engedtetik, azon esetre pedig, ha a‟ sertés szék árendába nem fog 
adatni a‟ fontonként való méretés is bizonyos taxa mellett meg negedtetik.”949 

 

A kecskeméti magisztrátus, ugyancsak 1800-ban, további rendeleteket alkotott 

a piaci értékesítés szabályozásával kapcsolatban:  
 

„1. Szükség arra vigyázni, hogy az igaz mérték mind fontok, mind itzék, mind vékák, 
úgy rőfök körül meg tartasson, e‟ végre szükség lesz azokat gyakorta, még mikoron 
nem is gondolnák, visgálni, és a‟ vármegyétől adatott mértékhez alkalmaztatni, sőt ha 
rendes jegygyel meg jelölve nem volnának, még a‟ véle való éléstől is kit kit el tiltani.; 
2. Hogy a‟ hús a‟ Nemes Vármegye limitatioja szerint, és azon módon, mint az ki ha-
tároztatott, mérettessen, a‟ hal piaczon pedig meg tartasson azon limitatio, melly a‟ 
város házátul ki adatattik. Egyszersmind a‟ mészárosokat és a‟ hal mérőket arra köte-
lezni, hogy a‟ vevőkkel emberségesen bánjanak, mert reájok nézve mindegy, akárki 
kezéből kerüljön a‟ pénz, ellenben arra is vigyázni, hogy a‟ vevők is a‟ mérőknek illen-
dő becsületeket meg adják.; 3. A‟ vigyázat ki terjesztessék a‟ munkások bérére is, hogy 
így mind a‟ munkások, mind pedig a‟ munkálkodtatók körül hozott ‟s hozandó rende-
léseknek foganattya eszközöltessen.; 4. Fő oka lévén a‟ piaczi drágaságnak az, hogy 
ritka szerencse, hogy valamit első kéztül venni lehessen, e‟ végre a‟ kufároknak ugyan 
d. e. 10 óráig meg ne engedtessen, hogy valamit be szerezhessenek, egyébbel pedig 
nyerészkedőknek, kivévén a‟ gabonát, melly délután az árulókra nézve meg engedte-
tik, maga szükségén felül meg tiltasson, hogy harmad nap előtt átallyában semmit meg 
ne vegyenek, minden féle esetben pedig foganatba vétessen, hogy senki az árulóknak 
sem a‟ városban, sem a‟ városon kívül úttyát állani ne bátorkodjon.; 5. A‟ gyü-
möltsben tapasztalt lopásoknak akadályoztatására szükség lészen szemmel tartani, 
hogy kik azok, a‟kik árullyák, és ha tapasztaltatik, hogy vagy szőlleje nincs az árulónak, 
vagy ollyas gyümölts nints is a‟ szöllejében a‟ mellyet árul, az árulástól azonnal el til-
tasson, szükség tehát, mind ezek, mind pedig a‟ kufárkodók jó hírű személyek legye-
nek. A‟ kapások feleségeik pedig ettől egészlen el zárattatnak. Ezek közé tartoznak a‟ 
gyertya mártók és árulók, szappan főzők és árulók is, hogy ezeknek is lopott, 
gulyásoktul, csikósoktul, juhászoktul készült fagygyúval való kereskedésnek eleje vé-
tessen.; 6. Hogy a‟ sok dologtalanok munkára szoríttassanak, és így a‟ helytelen koldu-
sokkal a‟ közönség ne terheltessen, úgy nem engedni, hogy ha csak erre a‟ város házá-
tól engedelme nints, valaki kolduljon, kivált a‟ vidéki koldusokat a‟ városrulel kelletik 
tiltani. Ezek közé tartoznak a‟ czigány asszonyok is, kik élelmek keresésére alkal-
matossak.; 7. A‟ piaczon tapasztalható rendetlen tolongásra pedig okot az szolgáltat-
ván, hogy minden helyes rendtartás nélkül árultatnék minden szerte széllyel, a‟ melly 
sokszor azt is okozza, hogy több idő vesztéssel kelletik ‟s lehet valamit be vásárolni, 
helyes lenne, ha kit kit különös helyre lehetne szorítani addig, még a‟ heti vásár állás 
iránt rendelések tétethetnek. Zöld piacznál meg lehetne hagyni azon helyet, a‟ mellyet 

 
949  BKML KkV Balla János kiv. Jkv. 1798–1800. 146–150. 
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eddig is foglaltak, itt lehetne helye a‟ gyümölts árulóknak, és kenyér sütögetőknek. 
Búza piacznak pedig a‟ piaczon azon helyet, a‟ hol eddig is árultatni szokott. Az apró 
jószágot, vad állatokat bárány és egyéb darabbul hús árosokat a‟ Ref. Templom piaczi 
mellékére szorítani, ha pedig kocsival jönne valaki, ez vagy ezek körül, vagy a‟ hal 
piacz elein elférhetne, hol a‟ bárányok és juhok lábon árultathatnak. A‟ kevesebb 
számú sertéseket árulók pedig a‟ Homoki utczára a‟ Kápolnához igazíttathatnak. Ezen 
utczán el férhetenének zsúp, nád és kocsin fát rőzsét árulók, ha fűteni való szalma és 
kötözni való sás vagy gyékény hozattatnék a‟ piaczra, az innen árultathatnék. A‟ cse-
rép és fa edényeket árulók kényszeríttethenének a‟ Szent Háromság statujánál vásárt 
állani.”950 

 

Nagykőrös városa az 1823. április 17-én hozott rendeletében a következő áru-

sokat nevezte meg: asztalos 2-3-4 lovú vagy ökrű kocsival, illetve szekérrel szállí-

tó „abrontsos tót”, bádogos, 2-3 lóval vontatott „búzás vagy Életes” kocsi, bun-

dabőrös, csizmadia, „csipkés tót”, 2-3 lovas deszkás kocsi, 2-3 lovas dohányos 

kocsi, 2-3 lovú „ekés Kotsi”, esztergályos, faedényes, fazekas, tálas, korsós szeke-

rek, fenő, fésűsmester, „fenyő szekér”, „gyoltsos Tót”, gombkötő, 2-3 lovas ko-

csival érkező „hordós Tót”, hagymás kocsi, „handlirozó ‟Sidó”, kisebb-nagyobb 

„deszka Sátorban” árusító kalmár. „Kordoványos”, kalapos, könyvkötő, kapcás, 

késes, köteles, „kerekes Tót”, kocsival érkező „kerékjártó”, köszörűs, kefés, „ko-

lompár”, „lábas ólas Tót”, lakatos, „materialista”, mézeskalácsos, 2-3 lovas mézes 

kocsi, nyereggyártó, nádat hozó kocsi, kisebb-nagyobb deszkasátorban árusító 

posztós, pokrócos, paplanos, pecsenyesütögető, „ponyvás ‟Sidó”, „pálczát, vá-

gott dohánt, pipaszárat áruló”, „rézmíves”, rostás, 2-3 lovas „rekettyés Kotsi”, 

„ruhát készen áruló”, rőfárus, sajtos kocsi, sóárus, sátoros és sátor nélküli kofa, 

zsidó, suszter (cipész), szűrszabó, „vékony szabó” (német vagy úriszabó), szap-

panos, szalonnás kocsi, szeneskocsi, szíjgyártó, magyar és német szűcs deszkasá-

torokban s anélkül, kisebb-nagyobb „tirol”, „teknyős Kotsi”, tímár, vasárusok, 

varga, „vásznas Görög”, „villás Kotsi”, vékaárus, üveges tót és német. Tehát a 

vásárokban szinte minden mesterség képviselve volt, rendszeresen jártak a Há-

rom Város vásáraira, piacaira a távoli vidékek kereskedői is, mint például a kü-

lönböző árucikkeket hozó felföldi, észak-magyarországi tótok. Érdekességként 

említhető meg, hogy az ő révükön vált honossá a Három Városban a „hidasól”, a 

fából összeácsolt, szétszedhető, mozgatható sertésól, amely napjainkban is meg-

található a dombvidéki és középhegységi területeken.951 

A felsőbb hatóságok állapították meg a vásári díjszabást a 19. században is. 

Például a Három Város közül Nagykőrösön 1861. június 5-én hirdették ki „Pest 

 
950  BKML KkV Balla János kiv. Jkv. 1798–1800. 151–154. 
951  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1823–1825. 62. sz. 54–55. A Börzsöny-hegység vidékén, Gömör-

ben is használt alkalmatosság a hidasól. Lásd Novák 1977, 2001. 
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Pilis Solt t: e: megyékben kebelezett mező városokban tartani szokott országos és 

heti vásárokra nézve helypénz” fizetésének mértékét:952  
 
      Árszabály  

            o[sztrák]. e[rték]. krajczár 
  1. Egy gyalog ember tudni illik csaka az, akki valamit árul 
akarmit árulyon fizet           2 
  2. Egy kocsi , ha a‟ váásárhelyen ált fizet       7 
  3. Egy két kerekű taliga, vagy egy vasas marhás szekér, akarmit 
árul fizet              12 
  4. Egy terhes szekér, melyen asztalos, esztergályos, kép faragó 
munkák, cserép porczeelláűn, üveg edények, vas, köszörű kövek 
vagy más terhü féle portétkát árultatnak fizet: 
       a., ha két lovú     21 
       b., ha három lovú            31 ½  
       c., ha négy lovú         42 
  5. Egy más akármi portékákkal, és az könnyű terhű szekér fizet 
kereskedelmi portékákkal :   a., ha két lovú    10 ½  
       b., ha három lovú          16  
       c., ha négy vagy több lovú     21 
  6. Azok, akik az asztalokon vaalamit árulnak, fizetnek    7 
  7. Azok, kik aprobb sátorokban valamit árulnak, fizetnek   14 
  8. Akik nagyobb sátorokban árulnak fizetnek: a., ha kereskedők 52 
       b., ha mestere emberek      26 
  9. Egy olyan deszka bódétól, mely a‟ vásár hellyen áll, vásár ideje 
alatt fizet              84 
mely csak akkor állíttatik fel            42 
10. Labán járó jószágtól ha árulni állítattak ki u:m:  
 Egy báránytól, kecskétől, juhtól, gedőtől [gödölye–N.L.F.] vagy 
 malacztól             2 
 Egy szamártól és öszvértől         5 
 Egy lótól             10 
 Egy tehéntől, ökörtől, bikától, bivalytól      10 
 Egy borjutol            3 
 Egy sertéstől, akár hízott, akár sovány legyen     2 
 

A 17–19. században, mint utaltunk rá, különösen fontos volt a Gömörből 

származó áruféleségek beáramlása. Onnan hozták a jó hőálló cserépedényeket 

(kacsasütő, vászonfazék, lábasok, stb.), Rimaszombatból, Osgyánból és környé-

kükről (Süvéte, Feled, Gice, Nasztraj, Deresk, Sánkfalva, Melléte), de vásznat, 

gyolcsot, deszkát és vasat, vasárucikkeket is.953 Cserébe gabonát, főleg juhbőröket 

szállítottak innen vissza lakóhelyükre. A másik fő cserépellátó terület a Tiszántúl 

volt. Különösen sok cserépáru érkezett Mezőtúrról (korsó, fazék, köcsög, butella, 

kuglófsütő, tarkedli- vagy tojássütő). Tálakat, tányérokat Hódmezővásárhelyről 

hoztak a Három Városba. Kalocsáról a jellegzetes mázatlan, vörös színű, fehér 

sávos díszítésű locsoló és kanta került ide. Csákvárról tömegesen hozták a vásá-

rokba a szép zöld mázas, csíkos tűzálló fazekakat, lábasokat, medve-, farkas-

 
952  PML NkV Hirdetések Jkv. 1861ik évről.  
953  Lásd Novák 1993, 1995, 1999; vö. Novák 2001: 550–551. 
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alakos dohánytartókat.954 A kőrösi tanács például 1660-ban vásárolt „Ryma-

szombathi Molnár Tamástul hitelbe” „nagy koros fazekat”, tized, harmadfél sing 

vásznat, 17 pár gyöngyházas kést (a törököknek vitték ajándékba) és a tizedesnek 

süveget. Kőrös mezőváros számadó bírája 1654-ben rimaszombatiaknak eladott 

26 forint értékű juhbőrt, s egy rimaszombati fazekas is vásárolt 11 darab bőrt 4 

forint és 30 dénár értékben.955 

A környékből, a Tisza menti falvakból (Kécske, Tószeg) halat, zöldséget, de 

az építkezésekhez szükséges nádat is hoztak a Három Városba. A kőrösi tanács 

például 1660-ban két harcsát és egy csukát, 1640-ben pedig „cikot […] egj 

pintöt” vásárolt a Tisza mellékéről érkezett emberektől. Ugyancsak a tanács em-

bere vett 1632-ben „egy Baranyai Aszszontul száraz gyümölcsöt”, foktőiektől vö-

röshagymát, s a piacról hoztak még „retköt”, „fejér Kapisztát”, s 1660-ban pedig 

22 fogás „veres hagymát” Kecskeméti Varga Mártontól.956 

A rendszeres országos hetivásárok mellett számottevő volt az alkalmi keres-

kedelem is. A 15–17. században különösen nagy méreteket öltött a jószágkeres-

kedelem Kecskemét környékén, a 18–19. században pedig a gyümölcs- és borér-

tékesítés helyeződött előtérbe. 

Amikor Bertrandon de Braguiéra lovag 1433-ban Kecskeméten járt, temérdek 

barmot, juhot látott a határában. Ez a nagyszámú jószágállomány – a másik két 

városhoz hasonlóan – nyugat-európai piacokra került. A 16–17. századi pusz-

tásodás további kedvező feltételeket teremtett az árutermelő jellegű, rideg állat-

tartás számára. A marhakereskedők, tőzsérek összevásárolták a szarvasmarhákat, 

lovakat, juhokat. Legelőn tartották, majd fogadott hajtók segítségével terelték az 

állatokat a dunai révátkeléseken át cseh, morva és német területekre értékesítés 

végett. A törökök vámot szedtek a réveken, így részletesen ismerjük egy-egy idő-

szakban a Három Városból elhajtott jószágállomány nagyságát. A kecskeméti tő-

zsérek főként a dunaföldvári, ráckevei, részben a váci réven keresztül hajtottak.  

A földvári és ráckevei réven például 1652-ben 33 marhakereskedőnek összesen 

3200 darab marháját vámolták meg. A következő esztendőben a három dunai át-

kelésen 54 tőzsérnek 7272 darab marha után kellett vámot fizetni. Az 1563/64-es 

török esztendőkben Kecskemét és Cegléd közel azonos nagyságrendű jószágál-

lományt terelt át a váci réven: 1691, illetve 1645, míg a nagykőrösi tőzsérek 948 

 
954  Novák 1999. 
955  PML NkV Tan. SZK 1660. 265. SZK 1654. Itt is szükséges megjegyezni azt, hogy a rimaszom-

batiak kereskedők voltak, akik felvásárolták a környék fazekas falvainak termékeit, és hozták el 
a Három Városba is. Fazekasok ritkán vállalkoztak arra, hogy ilyen messzire elvándoroljanak 
cserepeikkel, főleg a 17. században, a zavaros és veszélyes politikai időszakban. 

956  PML NkV Tan. SZK 1660, 1662. 
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darabot. A lovak külföldre hajtása kisebb méretű volt. A kecskemétiek például 

1563-ban 188 darab ló után fizettek vámot Vácon.957 

A tőzsérek kereskedéséhez mind a török, mind pedig a magyar hatóságok en-

gedélye volt szükséges. Gróf Batthyány Ádám – aki többek között a hódoltsági 

területek főparancsnoki tisztét is betöltötte –, 1655. szeptember 28-i keltezésű, 

Érsekújvárról írt levelében arra adott utasítást, „kiváltképen Ketskeméten lakozó 

tősér uraiméknak”, hogy „ennek utánna szabad lészen, ha miben kereskedjék és 

más dolgok végett járnak s feljönni akarnak, mindenütt szabadon és békessége-

sen járhatnak”. Ennek az volt az előzménye, hogy Komáromban akadályozták a 

kecskeméti illetőségű Csapó András kereskedői tevékenységét, pert zúdítottak a 

nyakába. Emiatt természetesen, akik a felföldi magyar területekről érkeztek a Há-

rom Városba, velük is hasonlóan bántak. Ezért gróf Wesselényi Ferenc nádor 

ennek elhárítása érdekében adott oltalomlevelet például 1659-ben a jolsvai varga-, 

csizmadia-, szűcs- és tímármestereknek, hogy szabadon járhassanak Kecskemétre 

is bőrt vásárolni, intve a magisztrátust:  
 

„kiváltképpen ketskeméti szőlcsök mind magokat a jelsvaiakat, mind pediglen azokat, 
a‟ kik számokra afféle bőröket gyűjtegetnek és hordanak, ez illyetén bőröknek vásár-
lásokban és megszerzésében háborgatni, bántani azokat erőszakkal hátokról levenni, 
tilalmazni, és másféle alkalmatlanságokkal az ország törvénye ellen cselekedni és pró-
bálni ne merészeljen…”958 
 

A 18. században ugyan megszűnt a nagyarányú jószágkereskedelem, azonban 

a kupeckedésre továbbra is lehetőség adódott, s éltek is vele a Három Város la-

kói. Például a kecskeméti Tóbi Jánost azért panaszolta be Jankó János érszent-

mihályi, Gyengeleg Konstatin szakácsi és Varga Sándor alsószopori Külső-

Szolnok vármegyei illetőségű lakosokat a kecskeméti magisztrátus előtt 1808-ban, 

mert Tóbi 41 pár ökröt vásárolt tőlük Gyulán a Pál-napi vásárban, de nem volt 

hajlandó kifizetni nekik az értük járó 10 332 forintot. Még ebben az esztendőben 

idézték ismét Tóbi Jánost a tanács színe elé, mert két bánffyhunyadi lakosnak 

sem fizette meg a 42 ökör árát, 4000 ezüstforint összeget.959  

A kupec kereskedelemre ceglédiek és kőrösiek is szép számmal vállalkoztak. 

Ilyen kupeckedésre idézhetünk fel tanulságos példát a 19. század elejéről. Barta 

Mihály és egy másik dévaványai kupec a kőrösi Dömötör-napi vásárban ismerke-

dett meg a ceglédi Sági Mátyással, akivel társaságba álltak össze:  
 

„egyenessen mentünk Déva Ványára, holott is Boda András Urtól 90 Darab Ökröket 
meg vévénn az allyasából 30. darabot Túrra el hajtottuk ‟s azokat is el advánn, a‟ Nye-

 
957  Káldy-Nagy 1968; Vass 1975. 
958  BKML Tan. Kiv. Jkv. 1656–1676. 1655. szept. 28. 60. fol.; 1659. dec. 6. 57. fol. 
959  BKML KkV Tan. Jkv. 1808–1809. 49. 
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reség lett 990 forint melly summának harmadát tudni illik 330 forintokat Tápió Bics-
kén, Bitskei János Urának Házánál, Sági Mátyásnak le fizettem […] A‟ fellebb neve-
zett Boda András Urnak 60. Darab Makkos Sertése is lévénn, Sági Mátyás engemet 
azonn sürgetett hogy azokat más kézre ne eresszem, hanem vegyem meg, és hajtsam 
Czeglédre […] azokat 130 ft párját meg alkudvánn, 24. Darabot mindjárt azokból el 
advánn […] 36 Darabot ide Czeglédre el hajtvánn”  
 

a dévaványai kupec, de megkárosítva érezte magát a ceglédi társa, Sági Mátyás, 

ezért kereste a tanácsnál az igazát.960 

A marha mellett különösen nagy méreteket öltött a sertéssel való kupeckedés 

is. Vahot Imre, Galgóczy Károly egyaránt hangsúlyozzák azt, hogy mind a Há-

rom Városba jelentős volt a sertésfelhozatal Biharból, Bánátból, a Szerémségből, 

az al-dunai fejedelemségekből (Havaselve, Szerbia), de a makkos erdőiről híres 

Szlavóniából is.961 A gazdák rendszerint többen összefogva, „társaságot” alkotva 

indultak hosszú útjukra. Balla János szerint Kecskeméten az 1840-es években 

lendült fel a kupeckedés. A déli országrészekből felhajtott disznókat az összeszű-

kült legelőterület miatt a tanyákon, takarmányon tartották, akárcsak Nagykőrösön 

és Cegléden, ahol árutermelő jelleget öltött a sertéshizlalás.962 Cegléden például 

Kónya Mihály 1829-ben „disznókereskedésbe állván” Kun Pállal, s miután 1830-

ban meghalt Kónya, özvegye számolt el a társsal a tanács előtt. Kónya Mihálynak 

1102 forint volt a részesedése, Kun Pálnak pedig 990 forint, amelyen 150 darab 

sertést vettek az „Alföldön”. Ezek közül 15 darabot eladtak Kecskeméten 180 

forintért, Cegléden pedig 146 darabot 2120 forint összegben. Kivonva a vásárolt 

takarmány árát, az alaptőkén kívül 195 forint 24 krajcáron osztozkodtak meg.963 

Halász Zakariás óhitű 1833-ban tett tanúbizonyságot a ceglédi tanács előtt, hogy 

1824-ben „le ment kereskedés végett Rum Várossában”, ahol összetalálkozott 

nemes Márton Mihály, Éliás Pál, Mózes András és Mikula András ceglédi gaz-

dákkal, akik „ugyan szinte sertvés vétel végett társaságban oda mentek, de 

drágálván a‟ sertvéseket, ottan nem vettek”, ezért Márton és Éliás ki is váltak a 

társaságból. Helyükre került Halász Zakariás, aki társaival Mitrovicára ment, és 

több mint száz sertést vásároltak, párját 37 forint 30 krajcárért váltócédulában 

számítva, „hosszassabban tartott alkudozás utánn”. A kupecek tehát haszonra 

tehettek szert.964 

A felhajtott sertéseket részben helyben értékesítették, részben továbbadták, 

vagy Pestre szállították haszonszerzés végett. A 19. század közepétől mindinkább 

teret nyerő nagyüzemi jellegű sertéshizlalás eredményeként szalonnát, sőt húst is 

 
960  PML CgV Törv.sz. peres ir. 1809–1818. 1817. dec. 11. Litt. Nro. 53. 
961  Vahot 1853: 108; Galgóczy 1896: 524. 
962  BKML KkV Balla János Jegyzetek II. k. 581–583. 
963  PML CgV Bírói végz. Jkv. 1829/33. 145. sz. 1830. ápr. 23. 74–75.  
964  PML CgV Tanuvall. Jkv. 1825–1836. 1833. szept. 6. 191.  
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vittek a piacra. Különösen kedvező volt Cegléd helyzete, mert az 1847-ben meg-

épített Pest–Szolnok vasút vonalába esve könnyebben juttathatták a fővárosba 

áruféleségeiket (például 1885 szeptemberétől decemberig 4245 hízott sertést szál-

lítottak el Ceglédről, melynek közel felét Bécsbe és más külföldi helyekre, illetve 

Kőbányára vitték). Kecskemét és Nagykőrös az 1850-es években jutott hasonló 

körülmények közé, miután 1853-ban elkészült a Ceglédről Szeged felé ágazó vas-

úti szárnyvonal.965 

A Három Város fontos szerepet töltött be az átmenő kereskedelemben is.  

A déli országrészekből, Erdélyből, a Tiszántúlról óriási mennyiségű jószágot haj-

tottak keresztül a Dunántúl nagyobb városaiba – így Győrbe, Sopronba, Pápára –, 

Bécsbe, a Felvidékre – Turóc, Zólyom vármegyékbe –, itt legeltették a pusztákon, 

valamint a belső legelőkön.966 

Mivel a Három Város földje kevésbé termette meg a jó minőségű búzát, szük-

séges volt vidékről beszerezni a kenyérnek való gabonát. Különösen a 16–17. 

században, amikor a töröknek többek között gabonát, búzát és árpát is kellett be-

szolgáltatni. A kőrösi tanács számadáskönyvei alapján ismerjük a gabona beszer-

zésének helyeit. Például 1654-ben „Tó szöghi embörtül vöttem 4. Fertály buzatt” 

– jegyezte fel a számadó bíró, ugyanakkor adott „Karay Ferencznek Baranyara 

búza után valo menéskor” 50 tallért. Ebben az esztendőben „Baranyabol Wa-

rasunk szüksegere” hoztak zabot és cirkot is. A fuvarozásban közreműködtek ha-

lasi illetők is (szükséges megjegyezni, hogy igen nagy mérvű volt a Baranyából 

Kiskunhalasra történő vándorlás a 16. század közepén, s később is, s ők foglal-

koztak a közvetítő kereskedelemmel). Kőrös városa 1660-ban többek között 

Földvárról (Tisza), Jászberényből, Üllőről hozatott búzát. Az árpa túlnyomó ré-

szét Abonyból, Kécskéről vásárolták fel. A 18. században mindinkább előtérbe 

helyeződött a Tiszántúl. Például az 1767/68. számadási esztendőben a kőrösi ta-

nács zabot és árpát Orosházáról, Földvárról, Szentesről, Nagyrévből vásárolt, 

1779/1780-ban pedig Öcsödről, Endrődről, Orosházáról, Kisújszállásról, Jász-

kisérről, Jászladányból, Tiszanánáról, Erdőtelekről, Alattyánból, Jászapátiból, 

Szarvasról s más helységekből.967 

A Három Város lakossága igen nagymérvű árucsere-forgalmat bonyolított le. 

Bél Mátyás, Vályi András, Vahot Imre, Fényes Elek, Galgóczy Károly egyöntetű-

en arról beszélnek, hogy az itteni gazdag szőlő-, gyümölcs -és kertészeti termés 

jórészét Pestre s környékére, úgyszintén a Tiszántúlra vitték, ahonnan gabonát, 

 
965  Kocsis 1982: 240–242. 
966  Lásd: „még kaszálás előtt 600 darab Marhákkal a‟ Város Kaszállójában kárt tévén egy Batsa 

Hadsika nevezetű Oláh Országi Kereskedő, ezen kár 150 forintokra becsültetett” a ceglédi ta-
nács által. PML CgV Bírói végz. Jkv. 1812–1813. 6. sz. 1812. dec. 8. 6.  

967  PML NkV Tan. SZK 1654, 1660, 1767/68, 1779/1780; vö. Novák 2013. 
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sertést hoztak cserébe. Egy örökösödési per kapcsán ilyen kereskedelemre derült 

fény Nagykőrösön 1792-ben:  
 

„Martony Ilona Édes Annyának szölleje termett 38 akó bort… Lenkei Pál hordatta 
azon Bort Fehér Gergely kamrájába, ‟s abból ő adott el Egri Tamás Nkőrösi Görög 
Kereskedőnek 30 ¼ akót […] ugyan azon Esztendőben a‟ kérdésben forgó szöllőbeli 
gyümölts fák igen gazdagon termettek, kiváltképpen szilva sok volt benne; mellyen is 
Alattyánról cserébe hozott kilencz Zsák Buzát […] Ezen kívül itt a‟ Városon el adott 
Lenkei Pál 21 véka szilvát 20 krajczárjával; nem külömben egy zsák aszalt szilváért ad-
tak néki 9 forintot […] Édes Annyok vett itt a‟ Városi piaczon 2 servést 10 fton.”968  
 

Különösen kelendő volt a Három Városban termett bor. Például 1767-ben egy 

per kapcsán említi a kihallgatott tanú Nagykőrösön, hogy  
 
„szolgált négy esztendeig Tót Varga Miklósnál, Pestre voltak kéttzer hat ökrön sze-
kérrel, és egyszer Bort vittek fel, ‟s onnan Bóltbéli portékát úgymint tálakat, Borsot, 
Lentsét és egyebet hoztak az öreg Asszony számára Kőrösre vissza jövet”.969  
 

A másik két város sem képezett kivételt e tekintetben, bár a jobb ceglédi bor na-

gyobb keresletnek örvendhetett. Például 1782-ben onnan vittek a szarvasiak bort, 

s ugyancsak Ceglédről szállított bort „Kun Hegyesi Lakos Tar János” lakhelyére 

1812-ben, s a tanácsnak szállította vissza a hordókat, mivel már nem emlékezett 

arra, akitől vette az italt.970 

A gyümölcs-, borkereskedelemben a 19. század elejétől állott be változás.  

A 18–19. századforduló idején már a tiszántúli helységek is arra törekedtek – az 

1807. évi rendeletek hatására –, hogy szőlőt telepítsenek határukba.971 Mindezek 

következtében csökkent a Három Városból a Tiszántúlra s más hagyományos 

felvásárlóhelyekre irányu kereskedelem. Érdekes módon a 19. század második fe-

lében pusztító filoxéravész ezeken a tiszántúli, kötött talajú vidékeken található 

szőlőállomány pusztulását is okozta, ugyanakkor nem lendítette fel a Három Vá-

ros kereskedelmét e területre.972 Egyes Tisza menti helységek homoki szőlőterü-

letei vették át fokozatosan a belsőbb területek gyümölccsel s jó borral történő el-

látását (például a Tiszakürt, Csépa, Tiszasas, Cibakháza homokhátain lévő sző-

lőskertek). A Három Város zöldség- és gyümölcskereskedelme viszont mégis fel-

 
968  PML NkV Törv.széke peres ir. 1792. márc. 6. Litt. A. 507. sz. 8. cs. 
969  PML NkV Tan. Pro. Miscell. 1767–1768. 1767. máj. 5. 25.  
970  PML CgV Tan. Jkv. 1697–1784. 1782. márc. 1. 422.; PML CV Bírói végz. Jkv. 1811–1812. 105. 

sz. 1812. szept. 21. 53.  
971  Gyomán például a 19. század elején telepítettek szőlőt a Körös zugaiban is (Cifrakert, Bánomkert, 

Alsó- és Felső-Csepűs-kert, Nadrágos-kert, Hantos-kert, Pocos-kert, stb.) ... Mezőberényben is létesült 
szőlőskert a mezőváros nyugati szélén az Oláh-halom környékén (a későbbi Ókert), majd a Laposi-
kert a keleti oldalon. Novák 1977: 570; Skolka 1988: 127–128; Novák 2002c, 2011. 

972 A hegyvidékekhez hasonlóan, itt is az amerikai direkt termő fajták honosodtak meg. 
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lendült, minőségi átalakuláson ment keresztül – mint utaltunk rá –, az országos 

kereskedelmi vérkeringésbe kapcsolódott be a 19. század végén. 

A jószágkereskedelem, a kupeckedés, távoli vidékekről történő jószágfelhoza-

tal a 19. század közepén hanyatlott le, s a 20. század elején, az első világháborút 

követő országhatár-, illetve területi változások következtében veszítette el jelen-

tőségét. A zöldség- és gyümölcskereskedelem – mint utaltunk rá –, az 1870-es 

évektől lendült fel. A vasúti szállításnak tulajdoníthatóan az árufélék tömegét jut-

tatták el a fővárosba, valamint külföldi piacokra. Az első világháború, a trianoni 

országcsonkítás után rövidesen ismét fellendült az exportkereskedelem az 1920-

as években, de az 1929-es világgazdasági válság visszavetette azt. A kőrösi nagy-

kereskedők, így a Benedek-cég az 1930-as évek elején újra jelentős külkereske-

delmet folytathattak, ennek azonban a náci Németország politikai térhódítása, az 

annak hatására bekövetkezett zsidóüldözés, a második világháború kitörése vetett 

véget.973 

 

 

 
973 Novák 2002c. 
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VII. A HÁROM VÁROS SZELLEMI  
MŰVELTSÉGE 

 

 

 

A Három Város szellemi műveltségét alapvetően a mezővárosi fejlődésből 

eredő sajátosságok határozzák meg. A 16–18. században önrendelkezésre beren-

dezkedett Három Város a racionális életfelfogást, erkölcsi értelemben a purita-

nizmust vallotta, hirdette ideológiájaként, s ezeknek megfelelően mind az egyhá-

zi, mind pedig a világi hatalom hatékonyan lépett fel a hitetlenség, pogányság, 

babonaság, erkölcstelenség ellen. A hatósági intelmek és megtorlások mély nyo-

mokat hagytak a mezővárosi társadalomban. 

Az úri, cívis, vagyonos paraszti társadalom testesítette meg a mezővárosi ha-

talmat. Ők jártak elöl a művelődésben, mely vallási keretek között valósulhatott 

meg. Magukévá téve a Biblia tanításait, nemcsak mértéktartóan éltek, hanem 

életbölcsességükkel példát mutattak másoknak is, s ily módon az egész mezővá-

rosi közösségre hatottak. A 18. századtól mind többen magasabb iskolákban ké-

pezték magukat. A helyi iskolák mellett1 magasabb fokú intézményekben tanul-

tak, például a debreceni kollégiumban, a pesti, pozsonyi, bécsi egyetemeken. Itt a 

jog, geometria tudományát sajátították el.2 A 19. század második felében már 

egyházi és állami főgimnáziumok működtek a Három Városban. A 19–20. szá-

zadforduló idején épültek fel az impozáns, szecessziós stílusú gimnáziumi épüle-

tek (a kőrösi épületet a Baumgarten-féle állami terv alapján készítette Erdélyi Mi-

hály szegedi építész 1901-ben, a ceglédit Pártos Gyula műépítész tervei alapján 

építették fel 1902-ben, a kecskeméti Református Újkollégium épületét Mende 

Valér tervezte 1910-ben, majd felépült a polgári fiúiskola szecessziós épülete is).3 

Kecskemét és Nagykőrös iskolavárosokká fejlődtek tanítóképzői, kereskedelmi és 

egyéb iskolái révén. 

 
 1  Kecskeméten és Nagykőrösön református partikuláris iskola működött a debreceni kollégium 

filiájaként; katolikus iskola a piarista rend kebelében Kecskeméten. Cegléden a klarissza apáca-
rend mint földesúri hatalom számolta fel a református iskolát a 18. század közepén. A ceglédiek 
a kőrösi református gimnáziumban tanultak. Az 1840-es években kezdte meg működését 
Nagykőrösön a tanítóképző főiskola, melynek jogi kara, a Jogakadémia Kecskeméten indult be 
(jeles diákja volt Jókai Mór). Nagykőrösön gazdasági iskola is létesült, melynek tanára volt 
Galgóczy Károly 1849–1853 között. Novák 1994: 673, 150–695. 

 2  A kecskeméti Szentkirályi László Pest-Pilis-Solt vármegye első alispánja, a nagykőrösi születésű 
Balla Károly a vármegye kapitánya, nagybátyja, Balla Antal neves vármegyei térképész, aki a 
Hármas Kerületnek is dolgozott, Bakos Ambrus Nagykőrös főbírája volt. Novák 1973; Balanyi 
1975; Novák 1978b: 74. 

 3  Novák 1989: 351–364. 
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A különböző szintű iskolákban nemcsak az úri (nemes), cívis famíliák gyer-

mekei tanultak (közülük kerültek ki a városi hivatalnokok, honoráciorok), de a 

tehetősebb parasztcsaládoké is. A többség polgári, ipari s gazdasági iskolákban 

tett szert nagyobb műveltségre. Tehát a Három Város lakossága kedvezőbb hely-

zetben lévén a környékbeli falvaknál, községeknél, jobban adott volt számukra az 

ismeretek megszerzésének lehetősége, a korral való lépéstartás. 

Az iskolák mellett fontos szerepet játszottak a különböző úri-polgári kaszinók, 

gazdasági, vallási egyesületek, körök a közösségi élet irányításában. Az 1867-es ki-

egyezést követő közigazgatási átszervezés során az állami hatalom szükségesnek 

tartotta, hogy a lakosság, főként az ifjúság megfelelő keretek között szerveződjön, 

ellenőrizhető legyen, s jó erkölcsös, vallásos közösséget alkosson.4 Nemcsak a szó-

rakozás, de a művelődés fontos fórumai is voltak. Szinte valamennyi egyesület ren-

delkezett könyvtárral, szépirodalmi és szakkönyvekkel látták el tagságukat. A kü-

lönböző gazdasági egyletek, körök hozzájárultak a fejlettebb, korszerű mezőgazda-

sági termelés terjesztéséhez is. Ezt voltak hivatottak előmozdítani a gazdasági isko-

lák is (például Kecskeméten a vincellériskola, a Török Pál által 1846-ban alapított 

ceglédi Szőkehalmi Gazdaképző Intézet, vagy a különböző paraszt iskolák, mint a 

20. század elején létesített kőrösi Téli Gazdaképző Iskola).5 

 
 4  Érdekességként említjük meg, hogy Nagykőrösön milyen egyesületek jöttek létre a 19. század 

végétől: Kaszinó Társaság (1859), Polgári Kör (:Kaszinó:), Nagykőrösi Izraelita Nőegylet 
(1868), Egyenlőségi Kör (1872), Városi Kaszinó (1873), 3-ik Járási Gazdász Olvasókör (1874), 
4-ik Járási Gazdász Olvasókör (1874), 4-ik Járási Alszegi Gazdász Olvasó Egylet (1874), Sétaté-
ri Gazdász Olvasó Kör (1874), Temető Oldali Gazdász Egylet (1874), Felszegi Gazdász Egylet 
(1874), Tormásközi Olvasó Egylet (1878), Alszegi Gazdász Egylet (1879), Kisalpári Olvasó Kör 
(1884), Kertészeti Egyesület (1883), Iparos Segédek Segélypénztára és Önképző Egylete (1890), 
Homokoldali Olvasó Egylet (1880), Népkör (1895), Nagykőrösi Jótékony Nőegylet (1895), 
Vízállási Gazdász Egylet (1895), IIik Temetkezési Társulat (1895), Krajczár Egylet (1897), IIIik 
Temetkezési Társulat (1897), Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1897), Iparosok Olvasó Köre 
(1898), Iső Temetkezési Társulat (1898), Iparos Ifjak Önképző Egylete (1901), Kereskedői 
Casino (1898), IVik Temetkezési Társulat (1899), Szarvasmarha Tenyésztési Egylet (1901), Vá-
rosi Kaszinó (1902), Nagykőrösi Casino (1903), Torna és Vívó Egyesület (1904), Gazdászati 
Olvasó Kör (1904), Kereskedők Casino (1905), Kereskedő Ifjak Köre (1905), Építő Iparosok 
Szövetsége (1907), Csizmadia Ipartársulat (1893), Mezei Munkások Önkéntes Olvasó Köre, 
Nagykőrösi Belső Gazdászati Olvasó Kör (1910), Gondviselés Temetkezési Egylet (1909), 
Nyársapáti Polgári Olvasó Kör (1911), Független Gazda Kör (1911), Külső Nyilasi-Besnyői El-
ső Gazdászati Olvasó Kör (1911), Nagykőrösi Központi Gazda Kör (1911), Nagykőrösi Iparos 
Ifjúsági Önképző Kör (1911), Vadásztársaság (1913), Kereskedő Ifjak Egyesülete (1913), Nagy-
kőrösi Gazdasági Egyesület (1914), Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíj Intézete 
(1914), Mezőgazdasági Gyümölcs Értékesítő Szövetkezet (1918), Ébredő Magyarok Egyesülete 
(1919), Nagykőrösi Vízállási Iső Gazdászati Olvasó Egylet (1895), Nagykőrösi Ipartestület 
(1897), Magyar Posta Altisztek Országos Egyesülete (1920), Keresztény Legényegylet (1920), 
Kisgazda Vadásztársaság (1923) stb. PML Társaságok, egyletek, egyesületek (19–20. század). 

 5  Galántai Fekete 1927; Hidvégi 1963. 
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A Három Város társadalmának jelentős része nemcsak az úri passzióknak ál-

dozott – mint például az Arany János által említett agarászó urak kedvtelése 

Nagykőrösön –, hanem nagy gondot fordított az önművelésre, önképzésre is. Az 

iparos és parasztpolgár ifjak rendszeresen bemutattak népszerű színműveket a 

város közönségének, dalárdákat szerveztek, tehát a hagyományos népi kultúra ke-

reteit tágították ki. Hasonlóan a művelődés fórumaivá váltak a vallásos egyesüle-

tek is, rendszeresen mutattak be vallásos témájú előadásokat.6 

A Három Város társadalmának számottevő része tehát mindenkor példamu-

tatóan – még ha vallásos indíttatással is –, a szellemi művelődés hordozója volt. 

A 19. század második felében, a polgáriasult gondolkodás, értékrend következté-

ben a városi társadalom nagyobb részét jellemezte a racionalitás, utilitarista gon-

dolkodás, a magasabb értékek iránti fogékonyság. A szellemi látókör kitágulása 

szükségszerűen a hagyományos, népi kultúra háttérbe szorulását idézte elő. A hi-

edelemvilág szegényesebbé vált körükben, a szokások viszont többé-kevésbé 

megőrizték eredetiségüket. Ezt részben a vallásosság tette lehetővé, elsősorban a 

katolikus (görög és római), amelynek liturgiája, rituáléja áthatotta az élet minden 

mozzanatát; részben pedig az, hogy a társadalmi viszonyok, a szellemi haladás 

nem tették szükségtelenné, illetve nem szüntették meg az egyes családi, közösségi 

eseményekhez kapcsolódó ünnepeket, amelyek – hagyományosan – méltóságos 

ceremóniával, rítussal, szórakozással kellett hogy végbemenjenek (esküvő-lako-

dalom, névnapozás, temetés stb.). 

A sajátos mezővárosi viszonyokból adódóan tehát, a racionálisabb gondolko-

dás következményeként a hiedelmek intenzív tovább élése mind egyre kisebb tár-

sadalmi rétegekre korlátozódott, s ennek megfelelően a szokásrendszer funkciója 

is fokozatosan háttérbe szorult. A szegénység, a csekély vagyonúak, nincstelenek 

jártak elöl a hagyományok ápolásában, akik többségben nem a városban éltek, 

hanem a tanyákon, pusztákon, a jószág mellett. Többségük számára kevésbé vagy 

egyáltalán nem adatott meg a művelődés, a magasabb szintű képzés lehetősége 

(főként a 19. század közepe előtt, a század végén és a 20. század első felében fej-

lesztett tanyasi iskoláztatás e téren is kedvező hatást ért el), közvetlen megfigyelé-

seikkel gyarapították ismereteiket, tudományukat, amelyben szükségszerűen ke-

veredtek az irracionális elemek a valóság elemeivel. A hagyományok – babonás 

hiedelmek – körükben éltek szívósan tovább, a szokások gyakorlása is főként az 

ő életük elszakíthatatlan, meghatározó része volt: mozgalmasságot, eseményt, 

gyakran pedig szórakozást jelentett számukra (például a katolikusok betleheme-

zése, rituális határjárása, bakfazékolás). A hiedelemvilág és szokások gazdagságát 

az is döntően befolyásolta a Három Városban, hogy a szegénység sokasága cselé-

 
 6  Például Cegléden a „Ceglédi Urileányok Mária Kongregációja” rendezésében adták elő 1934. 

március 6-án a „Jairus leánya” című bibliai zenés drámát. Sára szerepét Nagy Karolin, az édes-
anyám játszotta (N.L.F. megj.). 
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dek, szolgák, szolgálók, pásztorok a környékből vándoroltak be, s erőteljesen ha-

tottak a helyi szokásban lévő néphagyományokra, színesebbé téve azt. Nem vé-

letlen az, hogy a leggazdagabb néphitanyagot Kecskemét Bugac és Monostor pusz-

táján gyűjtötték fel; vagy Cegléden és Nagykőrösön a tanyavilágban, a szomszé-

dos jász pusztákról jövő (Kara, Kocsér), s a tanyavilágban gyökeret verő katolikus 

szegénység hiedelem- és szokáskultúrája merőben eltérő a református törzsökös 

lakosságétól. 

 

 

VISELET 

 

Az öltözködésben is hagyományőrzőbb volt a szegénység. Még a 20. század 

első felében is divatos volt a „fehér ruha”, a rövid derekú, bő ujjú ing és a széles 

szárú vászonból varrt gatya. Az ingre öltötték az ezüst gombsoros mellényt vagy 

lajbit. A 20. században már a kemény szárú csizma illett a lábra (korábban viselték 

a bocskort is), s rövid karimájú kalap a fejre. A leányok-asszonyok pendelyt, 

pöndölt viseltek, amelyre – lehetőleg – értékesebb anyagból készült szoknyát, felül-

re pedig „mejjedzőt”, pruszlikot vettek.  

A viselettel kapcsolatban Nagykő-

rösről és – részben – Kecskemétről – 

rendelkezünk a legkorábbi, 17. századi 

adatokkal. A városi tanács évről évre al-

kalmazott juhászokat, béreseket, égett-

borfőzőt, salétromost, ugyanakkor a 

város konyhájára szakácsnőket, akiknek 

bérezésében ruhafélék is szerepeltek, 

így az öltözködésre vonatkozóan érté-

kes adatokkal rendelkezhetünk a szám-

adáskönyvekben:7 
 

„1626 Az Ihaznak wettünk Gonda 
Gergelitül egÿ szűrczuhat fl 3. Bu-
jakban az melÿ penzt fizettunk az 
elesert, adot Czorczan Istwa’ Ura’ ak-
kor oda fl 18dn 65. Ugian akkor egi 
karmasin saru fl 2 dn Ihaznak hozat-
tunk Szappanos Tamassal Szegedűl fl 
2 dn 7 kődmönt. Ket ködment czinalt Szűcz Gergelÿ az Ihaznak es Mihalÿ 
Gazdanak fl 2 dn 50. 

 
 7  PML NkV SZ 1626–1680. 

 
Pásztor Ruttkay Mihály 1750-es ceglédi térképén  

(Novák 1982a) 
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A „Vén gulyás”, Marci bácsi modellje, egy kőrösi pásztor  
Stróbl Alajos szobrászművész műtermében (1900-as évek) 

 
1630 – Mihaly Gazda beri f 5 dn 50. Egÿ szőld aba dolmani egi szur 1. 

Nadragh 2. umőgh 2 labra walo. Attunk a sarga abara nekj dn 60. Wöttünk 6 singh 
szőld posztot 6 Talleron 3/1 singh sarga posztot […] az Czinalastul a’ Domaÿnak 
attunk dn 60  

1631 – Süvegöket wöttünk Tizedösöknek Biraknak Szolgaknak f 3 dn 11  
1632 – Az Egőt Bor egetó Gergyőly beri f 21 dn. Egÿ Szúr egy Dolmany 2 

Labra walo, egy Nadragh In sum f 38.  Attunkaz Dolmanyeert f 1 dn az Labra 
walonak Ket Üngert attunk f 2 dn Az Szűre’ .s. Nadragh arrat attuk Balla Balasnek 

 
Az Szolgalo Aszszony Beri f 12 dn 
Ket Űmőgh Wal, ket Főre walo, Egy Ruhara walo kisnyiczer poszto 2 Saru 

egy Bagazja 
Umögh walle’re vóttúnk egy wégh Tőrők wasznat Wóttúnk Budan neki kek 

hesz onat f 1 dn 
Mihaly Gazda beri f 7 dn Ket Úmőgh, Ket Labra walo Egy Szúr egy Kódmen, 

Egy Nadragh 
Az Deak szolgalattyanak yutalma, munnyi Merőgh Boszszusagh ala fer az 

Torkan mind anny u’ Solutio u’ Wőttűnk egy Feÿer Nadragot Neki fl 1 dn Wőttűnk 
egy Wegh Tőrők wasznatis neki fl 2. 

Kiraly Pal wegőt wasarlotth az Sidoktul Tollas Pal, s Konya Istvan Uramek altal 
3 Czizmat fl 7 d 50 2 papucz kapczastul fl 3 dn 40 egy Keszkőnőt fl 1 d 26 Kősz 
kapczakat fl 1 d 
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Cserény előtt álló pásztorok Kecskeméten 1906-ban (Novák 1989) 

 
„Fehérruhás” (ráncos vászongatyás, inges) pásztorok lajbiban, kalappal a fejükön, csizmában  

Kecskeméten a 20. század elején (Novák 1989) 
 

Az Szakacz Aszszonnak hoztunk f 2 Bagazÿat, egy Sing Muhart dn 40 Egy Singh 
Fekete Abat dn 28 Czernat dn 10 2 Főre walo Wegh. Singh Gyoczott f 1 Egy 
Szőnyegk f 12. 

Wőttűnk Moÿses Sidotul Kiralj Pal weget, egy kesz kenyót f 1 dn 25. Ismegh egy 
Scholabelj Szegenj Deakk az mentéje Feketetísere adtunk dn 50 

1635 – Hogj Biro Uram az czazar Adaýatt Fől Witte, Akkorý kőltsegh, f 9 dn 43. 
Ugian Akkor Wasarlott Bíro Uram Eggý Karmasin Czizmat f 23 dn 25 Eggý 
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Papuczot kapczastol, f 1dn 75. Fel oka Borsot, f 1. dn 25. Mestőr Uramnak az 
Dolmannÿa foldozný Budarol hozott Bíro Uram Poztot dn 35. 

Bolý Istvannak az Dolmannÿaert, az Mellÿet el wontak rola Fizettűnk Azert f 4 
dn 80. 

1636 – Az Deak Szolgalattyanak jutalma f 16 dn. Egi Karasia domani, egi karasia 
Nadragh 5. Fertal búza: 1 süvegh 1 soo 

Szakacz Azoninak fizetesse fn 12 dn. 2 umegh Wall 2 főre Walo Kisniczer 
pozto, egi Bagasia, 2 Saru 2 elő kötőnek walo waaszon 

Az Feiős Ihaz Janos fúzetese fl 12 dn egÿ szűr egÿ imőgert labra waloert 1 barani 
Suma fizetese fl 14 d 60. 

Feiős Ihaz Lukaczÿ Mateh beri f 60 dn Solutio  
Attunk Neki kez penzt f 3 = attam a’ Fianak egi kis czizmaczkaert dn 40 Szabo 

Gÿőrgÿnek egi szurert f 2 ittem f dn 60 Egi Czipellősert dn 4 Kőltsege mindenesre 
1 10 dn 60. 

Az Szakacz Inas Istok berÿ f 10 dn. Egezruha Solutio  
Attunk neki dn 20. ittem attunk f 6 dn 40. Wasznat wőttűnk 10 singett dn 90 

Czernat dn 2. Wőttűnk ismet 10 singet dn 80. czerna dn 5. Nadragot hozot Budarol 
Biro Ur dn 90 hogi rövid wolt hozot Abat Nemetnetul todani dn 38. Wettünk egi szűrt 
nekj Gondatul f 1 dn 75 Ismet hozot Baltanetul Czernat dn 3. Attunk Giőrgy Mes-
ternek erőtte f 1 dn 60. Domani ala walo wasznot wőttűnk dn 32. Summa f 18 d20 

Az Harangozo Deakk egi domaninak walo poztot, f 12 dn 80. Kapczat wóttűnk 
hosza dn 7. Czernat dn 14 Janos Deaktul ittem 8 singh Zőr Sinort dn 32. Az 
Damaninak walo poztot hozta Katona Benedek 8 Tall Czinallasara az szabonak f 1 
dn 25. Ismet 8 sing Seljem sinort dn 56. Bagazia alaia f 1 dn 50. Summa f 17 d 4. 

Warga Petertül 4 Czepelest f 1 dn 60. fodozas talpallas dn 36. Uÿ szaszba 
lako Warga Warga Janostul 2 Sarut f 2 dn 20 esmet Czepellest dn 40. Warga 
Matiastul egi Sarut f 1 dn  

1637 – Ket fekete kapczat hozattunk dn 15. [Fülekbe ajándék] Ugian oda 
aÿandekba egi papucz kapczastul f 1 dn 80. Ugian akkor wettűnk giűszlűtt dn 6 
Nemetnetul 

3ro Cipellős egi fejeless f 1 dn 60 Warga Jakabtul Sarut 2. Czipellőst egi tapallast 
wettűnk a’ Tizedeseknek f 3 dn 30 Peter Ura’ Saru Tapallasra dn 20. Őregh Biro 
Uramnak egi Sűveget Per Kis Szűcz Istvan f 1 dn. Ferencz Uramnak egi Sarut egi Ci-
pellőst wettűnk Warga Giőrgitűl f 1 dn 45. Hat Sűveget wettűnk Konia Paltul f 1  
A Waczi tőrőkóknek 2 fuzet boczkort wettűnk Warga Matiastul dn 26. 

1638– Egi Cipellőst Warga Petőrtűl dn 40 fodozas dn 16. Warga Janostul egi Ci-
pellőst dn 60 fodozassal Harom Sarut Warga Jakabtul f 3 dn egi tapallas dn 20.  

1639 – Warga Mattiastul a’ Tizedesekk es az Deakokk wettűnk 6 Bokor Czípellest 
f 2 dn 40. Isment az tizedesekk Talpallot ket sarut dn 50. Szÿarto Janos Deaktul az 
Vaczÿ Tőrőkőknek wettűnk eggÿ fel Jartol bőrt boczkornak f 1 dn 70. Az Deak 
Czipellese Patkolasaert Attunk dn 8. Nemethnetűl az Harangh lab zínýalo Faragokk 
ket Kezkenyőket wettűnk dn 60. Kadas Giurkatul wettűnk ket sarga kapczat dn 60. 
Szýwos Janos Deaktul wettűnk eggý sarga köz kapczakat dn 28. Varga Jakabtul az 
Tizedesekk zipellest es az Istokk sarut wettűnk f 2 dn 5. Ket Bokor Keztyűket 
wettűnk 1 Tall. 
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Warga Jakabtul az Tizedesekk Czipellest es az Istokk sarut wettűnk. f 2 dn 5. 
Szabo Mihalý es Czorczaný Istva’nak Varga Janossal Tapaltattunk ket Sarut dn 
40. Ugian azon Varga Janostul az hatvaný gialogh Tőrököknek wettűnk ket fűzet 
boczkor bőrt dn 25. 

1640 – Waras Deakja Berj Egi Karasia Dolmaný egí Nadragh egÿ soo. Az Ru-
hamert hozatot ő kgme fel sing szőld kisnyiczert f 10 dn Kadasnetul egi wegh sinort 
az maga’ domanýanak dn 80 

 
Az Szolgalo Aszszony Bery f 14. 
Ruhainak walo Longis poztot hozattunk Szarka Janossal 7/1 Talleron. Bagaziat 

hozattunk Szögedul 2 Tall. Kett főre walo bulja waznat dn 80. Eggi Sarut Varga 
Mattiastul dn 80. Bagazia czinaltatasitul Pest Ferencznek dn 60. Fekete poztot 
alaia Budarol dn 40. Kadasnetul a Menteje alá fel singh fekete poztot dn 40. Az 
Menteje ala bellest f 1 dn 60. Czinaltassa a’ Szabonak dn 60. Cernat a’ ket Ruhanak 
dn 16. Varga Mihaljtul egi sarut dn 80. Egi kődment hozot Toth Adamnenak Szűcz 
Paltul f 2 dn 35.  

[f 2 dn Szűcz Pal Peczÿ m 7 f 2 dn 25.] 
Waros Szolgaianak Istokk Berj f 14. 
Egi szűr egÿ Dolmanj 2 Imőgh ket labra walo. Egi kődment hozot Toth Adam-

nenak Szűcz Paltul f 2 dn 35.  
Fejős Juhasz Az Dolmanj czinaltatassa tőlt f 2 dn 50. Labra walo waznat 

wettűnk dn 50. 
Kertez Janosnak ket […] Czipellest Warga Ferencztűl hoztunk f 1 dn Ugian 

Azon Wargatul egi tapallast hoztunk dn 20. Ugian azon Wargatul Kerteznek egi Sa-
rut hoztunk f 1 dn. Pap Janosnak egi Sarut Kevi Warga Mihaljtul f 1 dn. Ismet az 
Tizedeseknek 7 Cipellőst az Szakacz Azonnak Sarut f 4 dn 80. Az Tőrőkőkk 6 szal 
boczkor szíjat wettűnk dn 16. Egi Sarut Warga Janostul Pap Janosnak f 1 dn 25. 

1641 – Sajtnyomó bére Kapíztat attunk Nekÿ dn 45. Ket űmöghnek es ket lab-
ra walonat waznat wettűnk f 2 d 75 Az szűrert [»gonda gergeljtűl«] 10 Tallert 
Dolmanyaert attunk f 3 dn 50. Nadraghert attunk dn 75. 

1646 – Regestrum Renovatum 
f 6 dn Darin István [marhaszám] 150 f 4 dn Az Selyöm Ű [öv] Arrabol haylot f 

17 dn  
1656 – Bali Fenegh’k [fenekének!] 5. gattyanak walot wöttem db 90. Peczi War-

gatul f 2. 2. Sarutt. 
1657 – A Varas Juhasza Imeghenek s. Gattyanak valo wasznot wöttem dn 70. 
1661 – Dec. 17. Akkor hitelben valo vasárlás Jakab Sidotul 
Egy Végh Fejér Aba 2 Talléros 
Egy darab Veres Aba 1 Talléros dn 30. 
Négy Pár Karmasin Csisma fn. 9. 
Egy Végh bagazia Kék fn 2. dn 25. 
1663 – Ersebeth Szakács Aszszony fn 16. 
Egy Istemet poszto Szoknya galantosbársonyos készszerivel edgyútt. Egy Fejtő 

Szoknya bársonra koszszoruval edgyütt. Két vég Török gyolcs Két főre valo patiola. 
Két elő kötőnek valo njers Vaszon Egy egész Futa Kett All Imegh 
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Lábbeli vásárlás: 
Vargha Gyurkától Végh Mihály tizedesnek egy saru 1 dn 20. 
Vargha Balázstól Csaplár Györgynek 1 saru fn 1 dn 15 Mészáros Istvánnak fn 1 

dn 15. 
Vargha Mátyástól 2 bocskor dn 35. Mihály tizedesnek 3 pár saru fn 3 dn 36. 

Turzonak 1 pár saru fn 1 dn 20. Ferenczinek 1 pár saru. Vásárbírónak 2 pár saru. 
Szakácsnak 1 pár saru. Éles Mihálynak 1 pár saru. István kovácsnak 2 pár saru 

Öreg Varga Jánostól Tatár Máténak 2 pár saru fn 2 dn 30. Ferenczi András 1 pár 
saru. Tatár Máté 1 pár saru fn 1 dn 15. Mihály tizedes 1 pár saru.  

Vargha Györgytől Péter szolgának 1 pár saru Szakács asszony 2 pár saru. Csaplár-
nak reparált egy csizmát fn 1 dn 3. Sarut reparalt Mihálynak dn 25. Tatarok[na]k 
reparalt csismat dn 25. 2 bocskort adott dn 35. 

Fekete Gergelytől Tatár Máténak 1 csizma fn 1. dn 60. 
Csismadia Andrástól Mihály tizedesnek 1 csizma 1. Tall. 
Körmöndi Varghatól Egy bocskor dn 20. 
Gorsa Mihálytól Kis Biro hozott Egy csimat 1. Tall. 
Balaskótól Tatár Máténak 1 saru fn 1 dn 25. 
Darásitól Ferenczinek egy csizma fn 1. dn 60. 
 
Izláto Törökk belet mentet Szikszai Szőcs István fn 1. dn 20. SzuBassaknakis 

negy rokajaval 2 Tall. 
Rádi Mihoktul vettünk be Egy Karmasin Csismat Ada’ Marto’ara fn 2. 
Meszáros István Mestertűl vettűnk Egy Roka bőrt fn 1. dn 11. Jo Matthetul 

vettunk 3. Rokat 2. Tall. 
Madarasi csinált negy Kar Kesztjűt dn 80. 
Ihásznétul vettűnk Gombott Tolvaiok számára dn 35. 
Madarasi csinalt egy Kocsaghott dn 25. 
 
1668 Máj.9. Szappanos Győrgynetűl egy Pár Karmasin Czismat flr2. Kallaj nevő 

Katona Kalpagját toldottuk megh flr’ 1. 
Szept.15. Egy Fekete Sűveghet vár katonának dn 70. Vicze Ispan Fianak egy 

Czismat Borbély Jánosnétul flr. 2. 
 
Borosnak vettűnkegy Kődment Sálitúl flr. 2. Saytos Dolmányátúl Mányoki 

Szabo Istvánnak attunk dn. 50. 
 
1672 – Meddő Ihász Nagy Pál beri Kész pénz fn 15. Ruha egesz 
Attunk neki Njaro’ Kecskemeti Vasárra 1. Tall. Berire választáskor 14 Báránt pro 

nro fn 14. Katalin Napkor Edgy Nadrághot dn 80. Inghere Labra valojara és béllésért 
fn 1. dn 83. 

András Peter Szolga béri Egész Ruha Egy Súvegh Egy Saru Egy Pint árra bor 
Dolmannyatis megh attuk 

 
Szakacz Aszszony számára 6 Sing Rássát 5 Tall. Bársont 1/II Tall. 2 Singh 

Gallantott 7. Tim. Kamukát 7 Tim. Rássa kőtőt fn 2 dn 50. Főre valot fn 50. Szoknya 
alá Posztot dn 80. 
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Czizma Foldozasért attunk Czizm: Andrasnak dn 21. 
Balint Istvannak Nyeregért fizettűnk fel Tall. 
Varga Jakabtul Egy Boczkort dn 30. 
Szakácznak Egy Zubont vettűnk 1/II Tall. dn 50. 
 
1676 – Kész pénzen Vásárlottanak 
3 Par Kordovany Czismat magunkk 3 Tall dn 75. 
5 Pár Szattyánt 2/II Tall. 
7 Kapczát – 2 kőtőfeket 1 Tall 
7 Pár Karmasin Czis. 7. Tall. 
1. Pár bérlet szárú Czis. 1/II Tall. 
3 Végh Abát 4/II Tall. 
1 Végh Vőrős Abát 1/II Tal dn 60 
 
1679 – Hitel vásárlás Sánta Haszantul 
Deakk Egy Vegh Sinor fel Tal. Egy Vegh Tőrők Gyolcz arra 1 Tall. 6. Pár 

Szatyan Czismakat 3 Tall. 
Szakaczk Egy Vegh Sinor dn 60. Negy Vegh Aba 6. Tall. Riskasa 5/II Oka 1 Tall 

Egy Osp. 3 Béllet száru czisma 4/II Tall. Egy Karmasin bőr 1. Tall. Egy 
Karmasin Kapcza Papuczostul 1/II Tall. Egy Végh Aba 1/II Tall. 

 
Hitel Vasarlas Santa Haszantul 
12. Pár Szattyán Czisma   6. Tall. 
  4. Pár Kordovány    4. Tall. 
  8. Pár Karmasin Czism.  8/II Tall. 
11. Pár Kapcza 2. Tarisz  2 Tall 
  2 Pár Papucz Kapczast  2 Tall 
37 Tarisznya     3 Tall 
8 Végh Aba (Kettei Vőrős Léven 13 Tall) 
Kőtő fékek f 1 dn 20. 
5 Pokrocz       3 Tall 
1. Végh Fejtő s egy Singh Bagazia 2 Pászma czérnával edgyűtt 2 Tall. 
1 Végh Tőrők Vászon a’ Deáknak 1 Tall 
1. Hara Dohány    5 Tall 
Riskása     1 Tall. 
Suma facit     51 Tall. 
 
Kész Pizen vásárlottunk 
Negy Par Kordovany Czismat 13 Tall 6 Leper & dn 10 
Egy Vőrős Karmasink vettűnk… Barsony őtul 10 Leperen facit f 3. 
Egy Roka mál bellest Gutainak… 4 Tall 
 
Győrőt Vasarlott Biro Uram Varask Rosz hánt Talleron Nro 10 Tall. 
Rosz Arany Nro’ 20 Ar’ Jo Talleron 4 Tall 
Scil: Deakk Ket Nadragh Egy Dolmának valo Posztot 
Szakaczk Egy Kűrdinek valot Egy Rassa Kőtőt Egy Kőtés Papirost 8 Lakatot 
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NB Ezen föllyül megh irt Penznek 4 Tallerat az Szakacz béri alat szamlalo. 
Almat vett’ dn 6. 
Hagymatis dn 6. 
Koppantyut dn 18. 
 
1680 – Szakacz Aszszonynak vasarlottunk 
Primet dn 48. Válnak valot dn 72. Szekfüvet dn 36. Gyolczot f 1. Borsot dn 36. 

Negy Sot 2 Tall.” 
 

A ruházkodásban a helyi szabó-, szűcs-, valamint vargamesterek játszottak 

fontos szerepet, de a kecskeméti, szegedi, győri vásárokból, úgyszintén Pestről a 

török és zsidó kereskedőktől is számos ruhaanyagot és ruházati cikket hoztak 

Nagykőrösre, akárcsak a másik két városba. 

Hogy milyen munkát végeztek a szabók és szűcsök, a ráckeveiektől átvett 

árszabás jól reprezentálja. „Anno 1672 quae ultima Martii Taxa verhu’ Sar-

toribus Oppidi Kőrös Praeparatar’ juxta norme’ it Consentudinae Racz-

keviensiu’ hoc modo delineata 
 
Virorum [férfiak] 
Granat Czimarin Angliai Felső ruhanak valtsagha fn. 2. 
Maÿszer Felső ruhatul fn. 1. dn. 40. 
Aba Felső ruhatul fn 1 dn 20. 
Granat Czimarin Angliai Síp Uijumentetül valtsagh fl 1 dn 50. 
Maÿszer mentetül – dn 75 
Karasia mentetül fn 1 dn 20. 
Karasia Dolmanitul fn 1. dn 35. 
Granat Czimarin dolmantul fn 1 dn 35. 
Aba dolmanitul berlettük dn 60. 
Aba dolmantul Fel szertül dn 60 
Granat és Czimarin nadraghtul dn 25. 
Karasia Nadraghtul dn 35. 
Aba Nadraghtul dn 25. 
Harisnjatul Salavaritul dn 12. 
 
Mulier’ [nők] 
Kamuka Szoknjatul fn 4. 
Kamuka mentétül fl 5. 
Tafota és Tabit Mentetül fl 4. ha annal munkassabbis 
Tafota es Tabit szoknyatul fn 3 dn 50. 
Csiszmazni szoknyatul fn 3 az ki penigh munkassabblejend f 3 dn 5 Avagy f 3 dn 20. 
Czőmőrlet Szoknyatul fn 2 dn 40. Nemelytül fn 2. dn 75. 
Es Morint mentetűl f 2 dn 50. 
Mohor szoknjatul fn 2 dn 25. 
Korona Ra’sa szoknjátul fn 1 dn 7 Az ki munkassab fn 2. 
Istamet szoknjatul fn 1 dn 50. ha nnal munkassabbis 
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Az kin pedig aranj nintse’ fn 1 dn 20. 
Kisznicse’r szoknjatul az kin Patent vagjo’ dn 75.   
Az ki pedig Paraszt dn 60 
   Az bagaziatulis hasonlokepen 
 
Taxa Pellorum 
 
Rancsor mente Rokaval Vidraval vagy Nyestul Premzet váltságha fn 1 dn 70. 
Mente Prem nélkűl fn 1 dn 10. 
Kűrdi Premes allyú és szélű fn 1. 
Kűrdi Prem nelkűl dn 40. 
Persi Mente kőrnyűl és széle’ dn 80. 
Mente Prém nélkűé dn 40. 
Czavalas Roka bőr dn 12 őreg 
Barany bőr ea dn 12. 9.  
Hasi Bárany bőr czávalás dn 2. 
Sűveg bélletés ha mindent maga bellest hosza’ az bérletője P. dn 15. 
Ha az Szőcz ad béllest hozzaja – Premet alaja pro f 1 dn 30. 
Kesztyű czinálás dn 40.”8 
 

A lábbelikészítők között legrangosabbak a csizmadiák. Kecskemét város 

1677-ben rájuk vonatkozóan ilyen határozatot hozott:  
 
„Kecskemethi Csismadia Mester embereknek a Csismakrul valo perepcio. A mint 

más mező Kulcsos varosokban es Mező Varasokban vagyon a Rendtartas es szokas a 
Csismadia Mester emberek között az szerint igyekezet meg a Város ő Kglmekkel. Ugj 
mind azátal tilalmaztatik a Kalmároktol a Szattyán Csismáknak árulása, hogi ha a Va-
rasnak kara benne nem tapasztaltatik. A Karmasin Csismaknak arulasa a mint egyeb 
kulcsos es Mező varasokban meg engedtetik a Kalmaroknak. Hogy a fogadas 
teteleknek meg felellyenek a Csismadia Mester emberek annak tudni illik: hogy egy 
Boltban mindenkor elegendő szattyan csismak öregek és kicsinyek el adni valok 
talaltassanak nalok ha külömben hogj maguk munkaja csismakkal a Varost el nem tar-
tatnak Török munka Szattyan Csismakkal is el tartyak mert egyeb keppen a 
Kalmarokkal valo Contactus fel bomolhat.  

 
Limitatio Coturnor 
Az Eöregh Szattyan Csimasnak ara Firfinak val flo. 1, den. 40. 
Az Aszszony Embernek valo leg öregeb szattyan Csisma es az 13 esztendősnek 

valo flo. 1. den. 20. 
Az tíz vagy 8 Esztendős Gyermekeknek valo 50 vagy 60 pénz. 
Az Eöregh Firfinek valo Kordovany Csismanak arra Tall. 1. a legjavanak. 
Az Aszszony Embernek valo Karmasin Csisma Sikkel kötött fl. 3. 
Az Aszszony Embernek valo sikatlan Karmasin Csisma flo 1. den 20. 
A maga Karmasinnyabol aszszony embernek flo 1. denn. 20. 

 
 8  PML NkV SZK 1672/73. 
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A sikatlan Karmasin Csismat Aszszonynak magaebol flo. 1. 
Az Eöregh fejeles Csimsat Eöregh firfinek valot flo 1. 
Az Aszszony embernek valo fejeles Csisma den 80. 
Az 8 esztendősnek valo fejeles csismát dn 40. 
Az Aszszony ember valofejeles Csisma den 40. 
Az Aszszony embernek valo kordovany Csisma sikatlan 160 pénz. 
A Török csinálta Férfinak valo szattyan Csisma fl. 1. den 20.”9 
 

A 16–17. században a viseletet meghatározó anyagféleségek kereskedelem út-

ján kerültek a Három Városba. A legfőbb kereskedelmi központ Buda és Pest 

volt, ahová a törökök hajókon szállították a különböző kelméket Keletről, s ahol 

– akárcsak más helyen, mint Győrben, Szegeden – a nyugati eredetű textíliák, 

bőrféleségek is megvásárolhatók voltak. Közöttük ismeretes posztóféleség a cseh 

eredetű kisznicser, az angol, olasz karazsia, az értékesebb istamet („pannus 

Statnet”), a spanyol Granadából származó gránát, az angol, német, olasz rása 

posztó, valamint a perzsa eredetű kamuka (damaszt, kelme), a festett vászon baga-

ria, a végszámra mért fejtő ismeretlen nevű anyag, az oszmán-török sávos, csíkos, 

bolyhos futa anyag, a vászonféle muhar, gallant vagy galand nevű paszomány, sza-

lag, az igen finom minőségű len- vagy pamutszőttes – bélésnek is használt – szö-

vet, a bakacsin, a könnyű selyemszövet, a tafota. A szláv eredetű ’füles gerezna’ név 

a fürtös, gubaféle felsőruhára vonatkozik. A bőráruféleségek között általánosan 

használták a finoman kikészített juh- és kecskebőrt, a spanyol (Córdoba) nevű 

kordovánt, az arab eredetű, kékes árnyalatú, élénkpiros, „karmazsinvörös” karma-

zsint, a perzsa–török eredetű, vékony, finom, sárga vagy vörös kecskebőrt, a szaty-

tyánt, amelyekből a fekete, sárga, vörös színű csizmákat, papucsokat és kapczákat 

készítettek a vargák s csizmadiák.10  

A Három Város kézműiparosai, a szabók, szűrszabók, szűcsök, vargák, csiz-

madiák részben látták el ruházati cikkeikkel a mezővárosok lakosságát. A korabeli 

leírásokból rekonstruálható a férfi- és női viselet, amelyekhez fontos adalékokkal 

szolgálnak a mezővárosok jegyző- és számadáskönyvei. 

A korabeli viseletleírások többsége a rangos viseletet ismertetik, azonban an-

nak darabjai széles körben megtalálhatók más társadalmi rétegek között is. A 16–

17. századi viseletről írja Szendrei János:  
 

„Nemesek és honorátiorok drága szövetekből, damaszt-selyemből, költséges, több-
nyire vörös színű ruhákat készíttetnek. Asszonyaik hajadonaik rövid, pompás pré-
mekkel bélelt mentéket (Mäntelchen) viselnek; a felső öltönyt hátukon fűzik össze; 

 
 9  Iványosi-Szabó (szerk.) 1996. I.: 120. 
10  Náhány kelme neve ismeretlen, mint a fejtő s a muhar, s ezeket a történeti etimológia sem ismeri. 

A muhar esetében csupán a fészkes virágzatú pázsitfűfélét s takarmánynövényt említi, jóllehet a 
„pirókujjas muhar” etimológia ruhafélére vonatkozik. MTESZ I. 1967; MTESZ II. 1970; 
MTESZ III. 1976; Radvánszky 1879. I–III.; Fekete–Káldy-Nagy 1962. 
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czipőiket bársonybúl készíttetik; főkötőik többféle színűek, s ezek, valamint a főkötő-
re varrt szallagok is, aranynyal hímezvék. Polgárok, ugy a mint ez Magyarországon ál-
talában szokás, posztóból, vagy más szövetből készült, hosszu kék, vagy vörös ruhá-
kat hordanak. Ünnepnapi öltönyük, valamint kalapjuk is, költséges állatbőrrel van 
béleleve és prémezve, melyet mg a legmelegebb nyári napokban is felöltenek. A pol-
gárnők mente helyett többnyire fehér gyolcskendőt használnak, melyet néha karjukon 
is visznek; köpenyüknél szeretik a kirívó színeket. Fátyolukat fejük körül csavarják s 
nagy gömbös tűkkel szúrják le. A polgári állású hajadonok élénk színű szoknyákat, 
vörös, vagy zöld, s különféle színű, bársonynyal díszített pruszlikokat, s ha telik, vörös 
köpönyeget (alkamasint mentét) viselnek. A parasztok kék, vörös, vagy zöld »carsey«-
ből (karmazsin) készült alsó öltönyt viselnek, melyet »menté«-nek hívnak; felső öltö-
nyüket durva nemez posztóból készíttetik, s ezt »Gepernyek«-nek (köpönyeg) neve-
zik. Nyáron bő gyolcs gatyában dolgoznak. A paraszt nő fekete, alol néha zöld, vagy 
vörös szegélylyel díszített vászont szoknyát, fekete csizmát és vörös vagy fekete 
pruszlikot visel. A közönsésges emberek között alig van, a ki övén szíjon, vagy 
szallagon kését, aczéját és köszörűkövét magával ne hordaná.”11 

 

A férfiviselet meghatározó darabja a bársony, prémmel, forgóval ékesített 

süveg, amely sokáig megőrizte jelentőségét a díszöltözetben. A kalpag már nél-

külözte a prémet, a kalap később jelent meg a viseletben. A felsőruházathoz tar-

tozott az alsóing, nyakravaló, valamint a fennálló gallérú, nyitott mellű, sujtásos, 

gombos mellény. A viselet meghatározó darabja a dolmány és a mente, amely 

különböző posztóféleségekből került megvarrásra.  
 
„A dolmány, mi a pánczél posztóbóli utánzása, kétféle volt: rövid és hosszu.  

A rövid csak csípőig ért; míg a hosszu tovább folyt, s nem egyéb, mint a mit ma 
attilának, zrinyinek nevezünk. Mint minden ruha darabunk, sinórba volt szegve, gallé-
ra fennálló, elöl sujtás, s szőr, ezüst, arany szsövetű gomb, melynek azonban száma 
12-őr soha sem multa felyül. Kelméje a psztónak többire karasia vagy sáia, a tehető-
sebbeknél gránát vagy skárlát; a selyem dolmányok kelméje kamuka vagy atlacz; leg-
elegánsabb a bársony […] színök minden egyéb, csak nem fekete […] Árszabásaink-
ban előfordul a félszer és foszlán-dolmány, mely utolsó töltöt s csináltatási ára kétszer 
annyi, mint maga a bársonyé. Azon hosszu, szárközépig érő selyem dolmányok voltak 
ezek, melyre rendesen poánnczélt öltöttek. Török eredetűnek látszik. Ezeken kívül az 
ifjak könyökben vágott dolmányt is viseltek, mi a himzetes ujjakat szabadon hagyá.  
A dolmányt csípöjöken övvel szoríták, mi szőr vagy selyemből készült […] Felöl-
tönyül mentét vettek, mit rendesen csak félvállra vetettek, de ha zord idő volt fel is 
ölthettek. Mente a diszöltözet kiegészítő része […] Mint minden öltönyünknek, fenn-
álló galléra van, melyről nyuszt, hiuz, vagy drága bőrbőli vállprém simul a vállra; ren-
desen térdig ér; uijja bő és hosszu, annyira, hogy könyökig fel volt hasítva, hogy a 
karnak mozgást engedjen; a fiatalság, a kurta ujju dolmányok mintájára, nyárban 
csonka ujjú mentét viselt. Ezek kiváló sajátosságai a mentének, mely azonban több fé-
le volt. A viselő, ifjunál, öregnél hosszabb, hogy inokat veré. Kelméje posztó; a téli 

 
11  Szendrei 1905: 18–19. 
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rókával, a nyári rásával, selyemmel, bojtos bársonnyal volt bélelve […] A valódi dísz-
mente fejér, vörös, tenger vagy királyszín selyem vagy bársony; rojtos selyem, hiuz 
vagy nyestlábbal bélelve”  

 

– írja Kővári László a 19. század közepén. A viselet fontos része a nadrág:  
 
„E kor nadrága szűk, mit a saruba huztak, színesből viseltek, s szíjjal a derekukhoz 
övedztek; miként a nép a kisebb városaink polgársága korunkra lehozta.”12  
 

A férfiak lábviseletét képezte a bocskor, saru, csizma, a német hatást mutató ci-

pő. Ezek anyaga veres és sárga karmazsin, veres, sárga vagy fekete kordován, va-

lamint szattyán.  
 
„Saru ez azon általános nevezet, melyneek helyét ma már a csizma szó foglalta el. 
Kétféle mesterember dolgozott a láb körül: a csizmadia s a magasabb rangban álló 
varga, ez utólsó mívei között jelentek meg a saruk. Az uri lábbelik deli saru nevezet 
alatt jöttek elő, s egy íly férfi saru ára 22-28 pénz. Utána jöttek a csizmá, hogy meny-
nyivel voltak nagyobbak, mutatja áruk, miszerint egy karmasin csizmáé 2 ft. 50., egy 
veres vagy sárga kordováné 1 ft. 50., sárga szattyáné 75 pénz, fekete szattyán 60 pénz, 
s e szerint egy török csizma árával fél tuczet deli sarut lehetett megvenni. Ez azon 
böv és magas csizma, mit a törökök maig is viselnek. Az ifjak térden alól meg-
övedzék, hogy hogy ránczba menő bőszárát fentarthassák. E térdkötő szíjból voltak, 
néha hímzettek, s hol megköték elől, szíjj vagy selyem bojtba végződtek, miből végre 
a korunkra jött bojtos csizmák alakultak. Mennyire nőtte ki magát a török csizmából a 
szekernye, bajos megmondani. E nevezet alatt jelennek meg a szűkebb, durvább lo-
vag-csizmák, melyek az árszabályzatban így vannak jelelve: egy térdig érő szekernye 
45 pénz, térden felül érő 60 pénz, kocsisnak való, czombig érő, tehénbőr szekernye 
80 pénz, halásznak való övig érő s övhez köthető 1 ft. Alája nemez harisnya jött.  
A lábbelik negyedik osztályát képezik a papucsok, melyek ára karmasinkból 1 ft., sár-
ga kordovánból 60 pénz; mi arra mutat, hogy vagy fényűzési czikk, vagy a mai papu-
csoknál jóval nagyobb vala; annyival is inkább, mert szintén patkolás alá jöttek, mint a 
saruk. A papucs viselet keleti szokás, azonban ugy látszik, hogy a török fensőséggel 
még nagyobb divatba jött […] a lábbelik ötödik osztálya, minek neve akkor nem volt 
oly prózai hangzású, mint ma – kapcza, mely azon időben a legfinomabb bőrből ké-
szülve, azon szerepet játszá, mint korunkban a reggeli öltözéket ki egészítő 
ugynevezett pántofli. Alakjok a strimpflikhez közelített. Hogy mennyire finomak vol-
tak, mutatja az, hogy egy szattyán kapcza 25, egy sárga kordován 40, kamasin 80 
péntz volt. A gazdagabbaknál a talpa is szintén karmasin; míg a gyermekek, inasok fe-
kete kordován, és kevésbé tehetősek talppal ellátott posztó kapczát viseltek”  
 

– írja Kővári.13 

 
12  Kővári 1860: 26–33. 
13  Kővári 1860: 33–36. A ’pántofli’, ’strimpfli’ papucsféle, bőrtalppal. 
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A Három Város lakosainak viseletére vonatkozóan Nagykőrösről rendelke-

zünk adatokkal a 17. századból. Balla Gergely krónikájában röviden szól a férfivi-

seletről. A legrangosabbnak számító városvezetőkkel kapcsolatban írja:  
 

„a tanácsbeliek Kőrösön abban az időben mind szakállas emberek voltak, jó, 
értelméjű, öreg emberekbűl állottak, midőn a tanácsházba bégyűlnének szokásban 
volt nálok, hogy mind fehér ruhában, mind köpönyeg formában mentenek a gyüleke-
zet eleiben”.14  

 

Tehát viszonylag egyszerű volt a férfiak öltözködése. Fejükön süveget hordtak, 

alsóruházatuk részét alkotta a „fehér ruha”, az ing, „imegh” vagy „ümögh”, vá-

szongatya vagy posztónadrág. Felsőruházatukat a posztóból készített dolmány, 

mente képezte. Külső ruházatukhoz tartozott – főként hidegebb időben – a szűr, 

szűrcsuha, ködmön, bunda, zubbony. Lábbelijük volt a saru, „cipelles” vagy cipő, ba-

kancs, csizma, papucs kapcástól.  

A városi tanács feljegyzése szerint 1631-ben „süvegöket wötünk Tizedö-

söknek, Biraknak, Szolgaknak”. 1637-ben  
 

„Őregh Biro Uramnak egi Sűveget Per Kis Szűcz Istvan f 1 dn. Ferencz Uramnak 
egi Sarut egi Cipellőst wettűnk Warga Giőrgitűl f 1 dn 45. Hat Sűveget wettűnk”. 
1641–ben „Sajtnyomó bére. Kapíztat attunk Nekÿ dn 45. Ket űmöghnek es ket la-
bra walonak waznat wettűnk f 2 d 75 Az szűrert [»gonda gergeljtűl«] 10 Tallert 
Dolmanyaert attunk f 3 dn 50. Nadraghert attunk dn 75.”  
 

1656-ban  
 

„Bali Fenegh’k [fenekének – N.L.F.] 5. gattyanak walot wöttem db 90.”  
 

1657-ben  
 

„A Varas Juhasza Imeghenek s. Gattyanak valo wasznot wöttem dn 70”  
 

– jegyezte fel a város számadója. 

„Mihaly Gazda” bére volt 1630-ban „egy szöld aba dolmani egi szur 1. 

Nadragh 2. umögh 2 labra walo”. Az öltözetek posztóból készültek, a szűr sárga, 

a dolmány zöld abaposztóból. Ugyanőneki 1632-ben a járandóságai közé tarto-

zott a készpénz mellett „ket Ümögh”, „egy Szűr egy Ködmen, Egy Nadragh”.  

A juhásznak vagy „ihásznak” vettek 1626-ban  
 

„Gonda Gergelitül egÿ szűrczuhat fl 3. […] Ihaznak hozattunk Szappanos 
Tamassal Szegedűl fl 2 dn 7 kődmönt. Ket ködment czinalt Szűcz Gergelÿ az 
Ihaznak es Mihalÿ Gazdanak fl 2 dn 50.”  

 
14  Szabó–Szilágyi 1856: 15. 
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Az iskolabeli diákok is mentét viseltek. 1632-ben jegyezték fel a város költségei 

között, hogy „egy Scholabelj Szegenj Deakk az mentéje Feketetísere adtunk dn 

50”. Tehát a diákok fekete ruházatúak voltak. A város alkalmazásában álló „deak 

Szolgalattyanak jutalma f 16 dn. Egi Karasia domani, egi karasia Nadragh 5. 

Fertal búza: 1 süvegh 1 soo” volt 1636-ban.  
 

A „Feiős Ihaz Lukaczÿ Mateh beri”: „Attunk Neki kez penzt f 3= attam a’ Fianak 
egi kis czizmaczkaert dn 40 Szabo Gÿőrgÿnek egi szurert f 2 ittem f dn 60 Egi 
Czipellősert dn 4 Kőltsege mindenesre 1 10 dn 60.” „Az Szakacz Inas Istok berÿ f 
10 dn. Egezruha […] Attunk neki dn 20. ittem attunk f 6 dn 40. Wasznat wőttűnk 10 
singett dn 90 Czernat dn 2. Wőttűnk ismet 10 singet dn 80. czerna dn 5. Nadragot 
hozot Budarol Biro Ur dn 90 hogi rövid wolt hozot Abat Nemetnetul todani dn 38. 
Wettünk egi szűrt nekj Gondatul f 1 dn 75 Ismet hozot Baltanetul Czernat dn 3. 
Attunk Giőrgy Mesternek erőtte f 1 dn 60. Domani ala walo wasznot wőttűnk dn 
32. Summa f 18 d 20” „Az Harangozo Deakk egi domaninak walo poztot, f 12 dn 
80. Kapczat wóttűnk hosza dn 7. Czernat dn 14 Janos Deaktul ittem 8 singh Zőr 
Sinort dn 32. Az Damaninak walo poztot hozta Katona Benedek 8 Tall Czinallasara 
az szabonak f 1 dn 25. Ismet 8 sing Seljem sinort dn 56. Bagazia alaia f 1 dn 50. 
Summa f 17 d 4.” 

 

A felsőruházathoz 1672-ben a „szakácznak Egy Zubont vettűnk 1/II Tall. dn 

50” – jegyezték fel. 

A ruhát részben külső helyeken vásárolták, de helyben is varrták a szabók és 

szűcsök. Érdekességként említhető meg, hogy 1637-ben a szabónak „ugian akkor 

wettűnk giűszlűtt dn 6 Nemetnetul” – írták fel a költségek között. A mesterek 

adójába beszámították az általuk készített, s a tanácsbelieknek adott termék árát. 

Például az 1646. évi adóösszeírás – Regestrum Renovatum – szerint a tekintélyes 

vagyonnal rendelkező mesterember, Darin István adója fejében „Az Selyöm Ű 

[öv – N.L.F.] Arrabol haylot f 17 dn”. Tehát, a dolmány derekának összes-

zorítására szolgáló öv árát beszámították a mester adójába. A viselethez hozzátar-

tozott a kesztyű is. A város a prédikátor számára is készíttetett a helyi szűcsökkel, 

vargákkal. 1639-ben történik említés arról, hogy „Varga Jakabtul az Tizedesekk 

zipellest es az Istokk sarut wettűnk f 2 dn 5. Ket Bokor Keztyűket wettűnk 1 

Tall.” A történeti adatok említést tesznek a zsebkendőről, a keszkenőről is. 

A lábbelik között a bocskor, saru, cipő, bakancs, papucs kapcával, valamint 

csizma található meg, amelyeket a helyi vargák, csizmadiák készítettek, de 

vásárokból is beszerezték azokat. Például 1637-ben  
 

„3ro Cipellős egi fejeless f 1 dn 60. Warga Jakabtul Sarut 2. Czipellőst egi tapallast 
wettűnk a’ Tizedeseknek f 3 dn 30 Peter Ura’ Saru Tapallasra dn 20”,  
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1638-ban  
 
„egi Cipellőst Warga Petőrtűl dn 40 fodozas dn 16. Warga Janostul egi Cipellőst dn 
60 fodozassal Harom Sarut Warga Jakabtul f 3 dn egi tapallas dn 20.”  

1639-ben  
 
„Warga Mattiastul a’ Tizedesekk es az Deakokk wettűnk 6 Bokor Czípellest f 2 dn 40. 
Isment az tizedesekk Talpallot ket sarut dn 50. Szÿarto Janos Deaktul az Vaczÿ 
Tőrőkőknek wettűnk eggÿ fel Jartol bőrt boczkornak f 1 dn 70. Az Deak Czipellese 
Patkolasaert Attunk dn 8. Nemethnetűl az Harangh lab zínýalo Faragokk ket 
Kezkenyőket wettűnk dn 60. Kadas Giurkatul wettűnk ket sarga kapczat dn 60. 
Szýwos Janos Deaktul wettűnk eggý sarga köz kapczakat dn 28. Warga Jakabtul az 
Tizedesekk Czipellest es az Istokk sarut wettűnk. f 2 dn 5. Szabo Mihalý es Czorczaný 
Istva’nak Varga Janossal Tapaltattunk ket Sarut dn 40. Ugian azon Varga Janostul 
az hatvaný gialogh Tőrököknek wettűnk ket fűzet boczkor bőrt dn 25.” 
 

A fejviselet, de inkább a lábbelik kapcsán azt szükséges kiemelni, hogy az ér-

tékesebb darabokat, mint a karmazsin, szattyáncsizmákat, papucsokat kapcástól 

nagyobb számban ajándékozás céljából vásárolta a tanács, a nádor és Pest várme-

gye elöljárói számára vitték Fülekre, s más helyekre, ahol éppen a tisztviselők tar-

tózkodtak (pl. Nógrád, Szécsény). 1637-ben  
 

„Ket fekete kapczat hozattunk dn 15. [Fülekre ajándék – N.L.F.] Ugian oda 
aÿandekba egi papucz kapczastul f 1 dn 80.”  
 

1676-ban  
 
„kész pénzen Vásárlottanak 3 Par Kordovany Czismat magunkk 3 Tall dn 75. 5 
Pár Szattyánt 2/II Tall. 7 Kapczát – 2 kőtőfeket 1 Tall 7 Pár Karmasin Czis. 7. Tall. 
1. Pár bérlet szárú Czis. 1/II Tall. 3 Végh Abát 4/II Tall. 1 Végh Vőrős Abát 1/II 
Tal dn 60.”  
 

1679-ben Budán  
 
„hitel vásárlás Sánta Haszantul Deakk Egy Vegh Sinor fel Tal. Egy Vegh Tőrők 
Gyolcz arra 1 Tall. 6. Pár Szatyan Czismakat 3 Tall. Szakaczk Egy Vegh Sinor dn 60. 
Negy Vegh Aba 6. Tall. Riskasa 5/II Oka 1 Tall Egy Osp. 3 Béllet száru czisma 
4/II Tall. Egy Karmasin bőr 1. Tall. Egy Karmasin Kapcza Papuczostul 1/II Tall. 
Egy Végh Aba 1/II Tall”  
 

– szerepel a számadáskönyvben. 

A karmazsin, szattyáncsizma, papucs kapcával kedvelt – és elvárt – ajándéka 

volt a magyar vármegyei uraknak.  
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A kőrösi emberek süveget hordtak, de a felső-magyarországiak számára vásá-

rolt a város kalpagot is:  
 

„1668 Máj.9. Szappanos Győrgynetűl egy Pár Karmasin Czismat flr2. Kallaj nevő Ka-
tona Kalpagját toldottuk megh flr’ 1. […] Szept.15. Egy Fekete Sűveghet vár ka-
tonának dn 70. Vicze Ispan Fianak egy Czismat Borbély Jánosnétul flr. 2.” 

 

A 19. századot és az azt megelőző kor női viseletének hajdíszítésével kapcso-

latban írja Kővári László:  
 

„A nő a teremtés legutolsó s egyszersmind legszebb gondolata […] a régi hajadon 
elégnek tartá, ha sima haját, kétfelé fonva, szalagba vállára erezté; mi a gyermekeket 
egész korunkig oly igézőkké tette. Ünnepélyes alkalmaknál sem folyamodtak ál szépí-
tő eszközökhez […] legfelebb égető vassal fürtöket göndörítettek, s kígyó alakú haj-
tőkkel kontyot idomítottak, bele nehány drágagyöngyöt vegyítettek, hogy csillagok-
ként emeljék fürtök éjjelét. Vagy díszök egész teljében akartak megjelenni, ott volt a 
gyönyörű fejék […] mi az ázsiai fejedelmek koronájából vette eredetét, a szűziesség 
hatalmának királyi koronája, a párta, mely mint diszsugár övedzé a homlokot […]  
A magyar hajadont násza napján felkontyolák, s főkötőt kapott, amelynek alapeszmé-
je a párta viseletből fejlik. A főlötő keleti eredetű, de Rómába is elharapodzott […] a 
magyar, aki családias érzelménél fogva azzaltart, hogy az ifju nő, ifju anya, mint ifju 
nagyaanya mindannyiszor megifjadik: főkötőjét csak gazdag kontya fedezésére hasz-
nálja. A magyar főkötő előrésze csipkézetből a pártát utánozza, azon hozzá adással, 
hogy az folytatódik. S a lovagias magyar ugy akarata, hogy a női ékességek legékeseb-
bike, a haj, arany-ezóst csipkébe, drága kövekbe legyen foglalva, azért fedezi csak a 
kontyot, azért foly hátul le szalagja, mint szivárvány a sugárban uszó felleges égről.  
A fiatal nők főékét fátyol egészíti ki […] A régi magyar nő házából ritkán lépett ki 
[…] Ilyenkor a leányt párta, a nőt főkötő ékesíté; innen van, hogy miként ma, ugy ré-
gen is kalappal magát senki sem festeté; s nem látván mintát, a felújított magyar vise-
let aggodva nyult a kalap reformhoz …”  
 

Az öltözettel kapcsolatban:  
 
„A régi magyar nőnek három rendbeli öltözete volt: egy mindennapi, egy ünnepi, s 
egy díszöltözete ünnepélyes alkalmakra […] A nő otthon és ha utra kelt, mellényt öl-
tött, minek, miként a vállnak is, azon jó tulajdonsága volt, hogy elöl kapcsolódván, 
nem szorult a nő minden perczen szolgálatra. Kapcsai még a polgári rendnél is 
ezüstek. Ilyenkor gömbölyű karukat ingujj fedezte; mire finomabb kis ing jött, mely-
nek ujja bugyban indult le a vállról, de könyökben össze jött, s onnan lapos 
ránczokban kiterjedve indult a kéz felé, csipkézeten végződve. Ünnepi és díszöltözet-
hez vállalat vettek, mely alatt melltartó volt, felette a váll drága gyöngygyel fűződött 
be […] A kebel soha sem volt szabad […] Fátyol, patyolat csipke fedezeé tehát a 
kebelt mindig, csakhogy különböző alakban. Ha mellényt vettek, a felső patyolat ing 
nyakokig értt, mi ott színes nyakravalóval volt szegélyezve. Ha vállat vettek, széles se-
lyem, vagy legtöbbször ezüst arany csipke fedezé […] A nyakot gyöngy ékesíté, mi 
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rendesen kláris vagy gránát […] A deréről szoknya folyt alá, mely körül mintegy kö-
vetkező szabályok merültek fel. A minő kelméből volt a szoknya, olyanból van ren-
desen a váll; azonban az atlacz és bársony vállak kivételt képeztek, mennyiben min-
denféle szoknyához alkalmaztattak. Ha a szoknya ezüst csipkével volt prémezve, a 
váll arany galand és csipkét kapott. Hétkönap csak is rázsa és posztó szoknyát visel-
tek, mi lapos ránczokba volt szedve, s alján egy, két, sőt három négy rend csipke 
prém; az alsobb osztályuaké fodor-illér és brassai posztó, ami a rázsának 
negíyedrészbe került. Selyemből legdíszesebb volkt a kamuka, minek singe 3-5 ft., 
utána a különböző kanavácz és tafota […] Legdíszesebbek voltak a bársony szok-
nyák, arany csipkézettel. A szoknyák elejét kötény fedé. Miként a férfiak, a nők is 
övet viseltek. Ha selyemből van, legkedveltebb a karmasin piros; miután pedig 
gyöngyből szereték, közönségesen fekete klárist hordtak, míg bársoníy szoknyához 
veres kláris jött […] Czipőül három-félét viseltek, ugymint: a római nőktől szintén 
ismert papucsot, bársonyból; rövid szárú sarut; s miután a hoszszuszáru török csiz-
mák bejöttek, azt is igénybe vették […] Bár mily idegenszerünek is tessenek e czipők, 
sokat fogja az ellenvéleményt szelídíteni az, hogy a csizmák bársonypuha karmasinból 
vagy a legfinomabb kordovánból voltak. Színök piros, szederejes, ritkábban fekete; a 
leányoknak legkedvesebb színök a sárga. Felöltönyök kétféle. Egyik az, mit honn vi-
seltek. Ez a kisasszonyoknál övig érő, bőujjú, kis bársony zsubika vagy subicza. Színe 
vörös, zöld vagy meggyszín, eleje és alja ki volt hányva, s finom prém vagy ezüst 
csipkével ékitve. A főrendű nők honn mentét viseltek, mi természetesen kétféle, vise-
lő és díszmente. A viselő télire és nyárira pszlott. A téli posztóból, selyemből, bár-
sonyból készült, préme nyuszt, béllése nyestláb. A nyári selyem, vagy bársony, mi 
prém helyett ezüst vagy aranycsipkét kapott, s béllése könnyű selyem. Mindeniken a 
selyem finomságához képest, szőr vagy selyem készület…”15 

 

A Három Város asszonyainak 17. századi viseletéről Balla Gergely a követke-

zőket írja:  
 

„Az asszonyok majd mindnyájan füles gerezna nevű mentéket kivált hideg időben 
viseltenek, patyolaltot fejeken fehért hordoztanak, azokat két felől a füleik körül 
gombos gyöngygyel fűzött ezüst tűkben ékességnek okáért tartottanak. Ingvállaikon 
aranyos formákban két felől varrott hímeket egyelítvén az időnek akkori alkalmaztatá-
sához képest becsesnek ítélték; a kinek pedig jobb módjok volt benne, ezüstből készí-
tett párta öveket is derekaikon mutogatták. A leányok nyakokon gyöngyöt nem 
viseltenek; hanem mesterségesen egyben fűzött csipkékkel megékesített fodrokat 
kötöttenek. Mind asszonyok, mind leányok csizmában jártanak.”16  

 

A 17. századra vonatkozóan a nagykőrösi városi számadások tájékoztatnak 

részletesebben a női viseletről is. Tekintettel arra, hogy a városi tanács szakácsot 

és szolgálót alkalmazott, bérezésükből a közviselet válik ismeretessé, amely 

azonban nem sokban különbözhetett az úri öltözettől. Az asszonyok hajukat fő-

 
15  Kővári 1860: 45–53. 
16  Szabó–Szilágyi 1856: 16–17. 
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kötővel takarták, alsóruházatukhoz tartozott a fehér gyolcsból (török, Rima-

szombat környéki), vászonból varrt alsóing, ingváll, felülre kamuka, bagazia, baka-

csin, muhar, fejtő kelmeféléből, posztóból (kisznyicser, istamet, rása, gránát, zöld, vö-

rös, fehér aba) készült kürdit vagy mellényt öltöttek, posztó vagy bársony, s egyéb 

kelméből varrt szoknyát hordtak. Külső ruházatukhoz tartozott a vászonból varrt 

előkötő, a posztómente, lábbelijük saru, cipellő, csizma volt. Például 1632-ben  
 

„az Szakacz Aszszonnak hoztunk f 2 Bagazÿat, egy Sing Muhart dn 40 Egy Singh 
Fekete Abat dn 28 Czernat dn 10 2 Főre walo Wegh. Singh Gyoczott f 1”  
 

– jegyezték fel; 1636-ban  
 

„Szakacz Azoninak fizetesse fn 12 dn. 2 umegh Wall 2 főre Walo Kisniczer pozto, egi 
Bagasia, 2 Saru 2 elő kötőnek walo waaszon”;  
 

1663-ban  
 

„Ersebeth Szakács Aszszony fn 16. Egy Istemet poszto Szoknya galantos bárso-
nyos készszerivel edgyútt. Egy Fejtő Szoknya bársonra koszszoruval edgyütt. Két 
vég Török gyolcs Két főre valo patiolat. Két elő kötőnek valo njers Vaszon Egy 
egész Futa Kett All Imegh”;  
 

1672-ben  
 

„szakacz Aszszony számára 6 Sing Rássát 5 Tall. Bársont 1/II Tall. 2 Singh 
Gallantott 7. Tim. Kamukát 7 Tim. Rássa kőtőt fn 2 dn 50. Főre valot fn 50. Szok-
nya alá Posztot dn 80.; 1679-ben „Győrőt Vasarlott Biro Uram Varas[na]k Rosz hánt 
Talleron Nro 10 Tall. Rosz Arany Nro’ 20 Ar’ Jo Talleron 4 Tall Scil: Deakk Ket 
Nadragh Egy Dolmának valo Posztot Szakaczk Egy Kűrdinek valot Egy Rassa Kő-
tőt […]. NB Ezen föllyül megh irt Penznek 4 Tallerat az Szakacz béri alat szamlalo”;  

 

1680-ban  
 

„szakacz Aszszonynak vasarlottunk Primet dn 48. Válnak valot dn 72. Szekfüvet dn 
36. Gyolczot f 1. Borsot dn 36. Negy Sot 2 Tall.” 

 

A szolgálóasszony öltözete nem tért el a szakácsnőétől. Például 1632-ben  
 

„az Szolgalo Aszszony Beri f 12 dn. Ket Űmőgh Wal, ket Főre walo, Egy Ruhara 
walo kisnyiczer poszto 2 Saru egy Bagazja. Umögh walle’re vóttúnk egy wégh 
Tőrők wasznat Wóttúnk Budan neki kek hesz onat f 1 dn”;  

 

1640-ben  
 

„az Szolgalo Aszszony Bery f 14. Ruhainak walo Longis poztot hozattunk Szarka 
Janossal 7/1 Talleron. Bagaziat hozattunk Szögedul 2 Tall. Kett főre walo bulja 
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waznat dn 80. Eggi Sarut Varga Mattiastul dn 80. Bagazia czinaltatasitul Pest Fe-
rencznek dn 60. Fekete poztot alaia Budarol dn 40. Kadasnetul a Menteje alá fel 
singh fekete poztot dn 40. Az Menteje ala bellest f 1 dn 60. Czinaltassa a’ Szabonak 
dn 60. Cernat a’ ket Ruhanak dn 16. Varga Mihaljtul egi sarut dn 80. Egi kődment 
hozot Toth Adamnenak Szűcz Paltul f 2 dn 35.” 
 

A 18. században s a 19. század első felében jelentős eltérések nem mutatkoz-

tak az öltözködést, viseletet illetően. A cívispolgárok, mezővárosi nemesek ruhá-

zatát Kecskemétről ismerjük. A református egyház keresztelési és házassági 

anyakönyvében megörökítették a résztvevőket is. Az asszonyok díszes viseletét 

alkotta a párta és főkötő, a zsinóros mente, a hímes ingváll kürdivel, azaz zsinó-

ros mellénnyel, pruszlikkal, a piros, aranyszínű kelméből varrt – s az asszony ese-

tében – ráncos szoknyát takaró ugyancsak hímesen kivarrt előkötő. A lábra cipőt 

húztak. A férfi fejfedőt a templomban nem viselt, felsőruházatát a díszes dol-

mány nyakbavalóval, sujtásos posztónadrág alkotta, amelyet széles, aranyos színű 

derékszorító öv fogott össze, s a vállát mente takarta, lábán pedig csizmát viselt.17 

A mezővárosi viselet tekintetében nagyon értékesek a hatósági árszabások. 

Pest vármegye 1781-es rendelete a szabókkal kapcsolatban a Három Városra is 

érvényes.18 A magyar szabók által készített ruhafélék és munkadíjuk: 
 

  forint dénár 

1. 
Lengyel hoszabb férfi Mente ha Gombkötő 
munkával van, az az Bekes 

1 50 

2. Kisebb 1 25 
3. Ha paszománra vagy prémre lész a Mente 2 25 
4. Kisebb 2 – 
5. Közönséges posztóból varrt mente 1 - 

6. 
Selyem posztobul Dolmány, borítással vagy 
selem Sinórral 

1 25 

7. Paszományos Dolmány 2 – 
8. Sújtásos Dolmány közöségessen Készült 1 80 
9. Matériás Nyári Dolmány 1 25 
10. Zsinór nélkül készült Dolmány – 85 
11. Ha pedig vizéz kötésre vagyon két felé 1 50 
12. Sellyem poszto billet Nadrágtul – 50 
13. Ha csipkés sinórral vagyon – 60 
14. Paszományos vagy közönségessen sujtásos – 60 
15. Bélletlen nadrág – 30 
16. Ha készül három sinórral – 40 

17. 
Paraszt [egyszerű, díszítés nélküli – N.L.F.], 
nadrág bélletlen 

– 25 

18. Csatlós tóga 2 – 

19. 
Libériás Dolmányért két felül selyem Paszo-
mánnyal 

2 – 

 
17  Novák 1982: B)–C) színes kép. 
18  Novák 1982: 113–118. 
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20. 
Csatlos Nadrágért, a’ kin más, poszto szára alul 
alkalmaztatik, és paszományos 

1 – 

21. Csákó süvegnek paszománnyal, ki czifrázása – 75 
22. Kalpag halcsonttal – 80 

23. 
Kocsis libéria [parádés ruha – N.L.F.] közön-
séges varrásátul 

2 50 

24. Papp hosszu Mentéje csonka munkára 2 – 
25. Czifrább munkára 2 50 

26. 
Reverendátul [papi felsőruházat – N.L.F.] ha 
díszesebb, és tűzve varrattatik 

3 – 

27. Közönségesen 2 – 
28. Papi Palást 1 50 
29. Kerek Köpönyegért – 75 

30. 
Asszonyi mente hosszu, csipke vagy paszo-
mánt nélkül 

1 80 

31. Ha pedigh paszománnyal lészen 3 – 
32. Creditor Asszonyi Mente varrása 3 – 
33. Ha csipkével lész 3 80 
34. Kisebb poszto Asszonyi Mente 1 40 
35. Szolgáló mente varrása – 80 
36. Csipkés szoknya Sellyem Matériábul való 1 60 
37. Csipke nélkül – 85 
38. Kamelkor szoknyátul – 70 
39. Rása szoknyátul – 50 
40. Csipkés magyar Váll varrásátul 3 – 

41. 
Férfi Bekes [bekecs – N.L.F.] közönséges 
laibival együtt 

3 – 

42. Téli posztó Süvegnek varrása – 16 
43. Sris Sipka varrása – 10 

 

A vármegyei árlimitáció nem szabályozta a szűrszabók munkáját – akik szű-

röket, gubákat vagy gereznákat varrtak –, a vásári szabókra viszont tekintettel 

voltak: 
 

  forint dénár 

1. Jobb posztójú, de mégis közönséges Nadrág nagyobb Emberre 5 50 
2. Kisebb Emberre 1 40 
3. Alább való az az Morvai posztóból Nagyobb Emberre 1 40 
4. Kisebre 1 30 
5. Egész Rása szonya ötödfél szélbe 6 50 
6. Négy szélbe 6 – 
7.  Fél Rásás szoknya ötödfél szélbe 3 – 
8. Négy szélbe 2 50 

 

Az árlimitációkból a német szabók munkája is ismeretessé válik: 
 

  forint dénár 

1. Egész Német férfi selyem posztoból köntösnek varrása 4 – 
2. Csupan Dolmanytol 2 – 
3. Belső dolmány varrásáért 1 40 
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4. Plundrátul ha selyem posztóból van – 60 
5. Vastagabb posztoból – 50 
6. Közönséges posztóból egész köntös varrása 3 – 
7. Közönséges posztóból varrt dolmányért 1 50 
8. Belső dolmányért 1 – 
9. Plundráért [bő szárú, térdben összeszűkülő nadrág – N.L.F.] – 50 
10. Munderos Ruhának egy szolgára valo el készítése 3 – 
11. Prémes Galleru Uri köpönyegnek varrásáért 1 – 
12. Közönséges német köpönyegtől – 75 
13. Tisztessésges Lokolért ha ezüstel vannak varva lukai 1 50 
14. Ha pedig selyemmel 1 25 
15. Ha cérnával 1 – 
16. Szaputrokért ha seelyemmel vagyon varrva 1 25 
17. Materiábul valo férfi Slofrokért 1 – 
18. Flanelbol ujjas Laibiért – 50 
19. Ujja nélkül – 35 

20. 
Német Aszszonyi válnak varrása sűrű tüdzéssel ha minden az 
Asszonyé 

2 50 

21. Közönségessebben csinált varrásért 1 60 
22. Leánkának betsületessen tüdzött és varrott vállért Kanavászból 2 – 
23. Asszonyi Szaktol a’ ki virágos matériából földig érő 2 – 
24. Ha Karnerozással van a’ ruha 3 50 
25. Ha kész Karnerozás alkalmaztatik a’ ruhára 3 – 
26. Válnak borítása – 70 
27. Közönséges matériából szak 1 50 
28. Kartonból 1 30 
29. Selyem matériabol Kxantusért 1 25 
30. Sima selyem matériából – 90 
31. Kartonbol – 60 
32. Selyem matériából rékli – 50 
33. Közönséges anyagból – 40 
34. Selyem anyagbol szoknya vászon béléssel – 60 
35. Közönséges anyagból – 40 
36. Slofrokért, a’ ki pamukkal van bélelve és selmes v – 
37. Közönséges Kartonybol béllelt 1 50 
38. Közönséges bélletlen – 60 
39. Aszszonyi laibli közönséges – 30 
40. Saketli garnerung nélkül szoknyával 1 50 
41. Garnerunggal 2 50 
42. Pelonaiser ruha garnerung nélkül, Laibival 2 – 
43. Lengyel mente szoknyával laibival 3 – 
44. Aszszonyi hoszszu Bekes ranczokkal ’s egesz munkaval 3 50 
45. Amazon poszamantokkal mindenestől 6 – 
46. A’ nélkül 4 – 
47. Rapli akár mitsodás különös munkáju szoknyával, Laibival 3 50 
48. Staub Mantli ordinari ferfinak valo – 40 
49. Aszszonyi Kapuczal és Karnerunggal 1 – 
50. Stikrok legg nagyobb 6 réfes kibe hal héj van két fontig 12 – 
51. Öt réfes 10 – 
52. Négy réfes 8 – 
53. Három réfes 6 – 
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54. Német váll mindenestől Készen Kanavászból 6 – 
55. Creditorbol 7 – 
56. Kamukából 7 50 
57. Mórból 9 – 
58. Ferfi bekes sellyem munkára és Laiblival együtt 3 – 
59. Smisz belléssel premesen csinalvan 1 70 
60. Kissebb 1 20 
61. Kiriaknak el keszítése bellestül 2 – 
62. Kaszakin laibistol 1 25 
63. Fispan firruch, az az alsó bal héjas Kötény négy soros 2 25 
64. Kisebb három sorra 1 75 

 

Cegléden 1844-ben halálozott el Birner Antal német szabó, akinek műhelyét 

leltárba vették, és megbecsülték az árut. A kész ruhafélék kellően reprezentálják a 

viseletet is: 
 

  forint krajcár 

1. Egy kisleány „rekli” 1 50 
2. Egy férfi „derék szorító” 2 30 
3. Egy leánynak való kis „überrok” 5 – 
4. Egy világoskék ujjas lajbi 4 30 
5. Egy gyermek dolmány 3 – 
6. Egy kockás „pantallon” 1 30 
7. Egy stráfos „pantallon” 1 30 
8. Egy ujjas lajbi „gombkötöz” 6 – 
9. Egy kis nyári pantalló – 50 
10. Egy kis „bonschur” 2 – 
11. Egy kis fekete lajbi 2 – 
12. Egy világoskék lajbi 2 – 
13. Egy világoskék lajbi 2 – 
14. Egy béllelt posztó nadrág 4 – 
15. Egy béllelt posztó nadrág 4 – 
16. Egy kis posztó dolmány 3 – 
17. Egy „manchester” mellény 1 30 
18. Egy kis posztó lajbi 2 – 
19. Egy ujjas lajbi 4 – 
20. Egy posztó férfiöltöny 4 – 
21. Egy kis „Überrock” 2 30 
22. Egy asszony rékli 3 – 
23. Egy kis mellény – 50 
24. Egy kis posztó lajbi 1 30 
25. Egy „moldon Bonschur”– 3 – 
26. Egy kis „Bonschur” 1 15 
27. Egy kis csíkos öltöny 1 15 
28. Egy „mancheszter lajbi” 1 – 
29. Egy posztó nadrág 1 30 
30. Egy kis „angenet” öltöny 1 15 
31. Egy kis „angenet” öltöny 1 15 
32. Egy asszony rékli 3 – 
33. Egy férfi derékszorító – 45 
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34. Egy asszony rékli 3 – 
35. Egy asszony rékli 3 – 
36. Egy kis „Bonschúr” 3 50 
37. Egy posztó „Bonschúr” 8 – 
38. Egy kis posztó lajbi – 30 
39. Egy kis fekete mellény – 25 
40. Egy kis fekete mellény – 25 
41. Egy kis fekete mellény – 25 
42. Egy kis fekete mellény – 25 
43. Egy kis „pólya nadrág” 1 30 
44. Egy „Reithosen” 3 – 
45. Egy nagyobb „Reithosen” 4 – 
46. Egy „pantalló nadrág” 4 30 
47. Egy „Reithosen” 4 – 
48. Egy „pantalló nadrág” 4 30 
49. Egy „pantalló nadrág” 4 30 
50. Egy kis lajbi – 25 
51. Egy kis „Bonschúr” 2 – 
52. Egy kis öltöny 1 – 
53. „Egy kis „Bonschúr” 2 – 
54. Egy nyári öltöny 2 – 
55. Egy kis „Bonschúr” 1 30 
56. Egy nagyobb fekete „Bonschúr” 3 30 
57. Egy kjis „zubon” 2 30 
58. Egy kis „moldon nadrág” 1 – 
59. Egy kis „gandli” – 50 
60. Egy karton lajbi 1 15 
61. Egy kis nadrág – 50 
62. Egy kis „Bonschúr” 1 15 
63. Egy kis gyermekruha 1 15 
64. Egy kis gyermekruha 1 15 
65. Egy kis nadrág – 50 
66. Egy kis nadrág – 50 
67. Egy kis nadrág – 50 
68. Egy karton rékli 1 30 
69. Egy nyári nadrág 2 15 
70. Egy kis karton felöltő 1 30 
71. Egy asszony öltöny 3 15 
72. Egy „Tuschli” 3 ..– 
73. Egy „Tuschli” 1 30 
74. Egy „Tuschli” 1 30 
75. Egy kis lajbi – 15” 

 

Az 1781. évi árlimitáció a szűcsök tevékenységét is meghatározta. Az általuk 

készített ruhafélék jól utalnak a korabeli viseletre is.19 
 

  forint dénár 

1. Hosszu férfi mentének bélelése és prémezése 1 50 
2. Nagyobb méretű asszony mente bélelése és prémezése 2 – 

 
19  Novák 1982: 119–123. 
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3. Kisebbé 1 25 
4. „Férfi kurtább mente” 1 – 
5. Szogáló mentéjének bélelése és prémezése – 25 

6. 
„Férfi nagyobb mente, szüts által Róka torokkal primezett, és  
Mályal20 bélelt” 30 – 

7. „Középszerü mente” varrása 25 – 
8. „Kisebb mente” 20 – 

9. 
„Aszszonyi mente roka torokkal primezett elöl pedig mályal 
hátul bárány bélelt” 27 – 

10. „Szolgának valo mente roka prémre és jó bárány béllésre” 6 – 
11. „Ha kisebb mente” – – 
12. „Fekete bárány prémre béléssel” 4 – 
13. „Ha kisebb a’ mente” 3 – 
14. „Paraszt ember nagy ködmenye” 2 25 
15. „Közép szerü” 2 – 
16. Szolgáló ködmöne 1 60 
17. „Roka láb téli kesztyü” – 60 
18. „Fekete bárány bőrből hosszú Kucsma” 2 50 
19. Rövidebb 2 – 
20. „Kalpagra Nyusztnak fel varrássáért vagy Nyestnek – 50 
21. „Fekete bárány süveg Erdélyi bőrekbűl” 3 – 

22. 
„Vásári Aszszony mente selyem munkára róka primmel és jó 
bárány béllissel 9 – 

23. „Férfi illyen qvalitásu mente” 7 50 
24. „Fejér gyenge bárány bőrbül téli süveg” 1 50 
25. „Béllése bundának nagyobb férfira róka háttal” 40 – 
26. Kisebbé 35 – 
27. „Roka mállyal nagyobb férfi bunda béllése 20 – 
28. „Kisebb vagy Aszszonyi Bundára” 17 – 
29. „Gyerek bundára” 14 – 
30. „Primezéséért, az az munkájáért középszerű férfi mentének” – 75 

 

A szűcsök remekmunkái a 19. századból is ismeretesek Nagykőrösről:21 
 

Magyar szűcsök remeke Német szűcsök remeke 
1840-ig ködmön és kesztyű 1844-ig férfi mente prémezése és egy 
1843-ban báránybőr ködmön vagy suba pár ró-
kaláb kesztyű 

 

1845-ben csávált bunda 1844-ben asszony bélelt bunda 
1855-ben fehér csávált suba 1846-ban „komótbunda” báránybőr 
1868-ban fehér bunda béléssel, nyest gallérral  
1872-ben fehér csávált írhás suba 1863-ban prémes női mente 
1866-ban egy pár ujjas kesztyű rókanyakkal 
prémeezve 

 

 

 
20  „Mály”, „rókamál”, a róka finomabb prémes hasi bőre, mint a bárányé. 
21  Az iparoslegénynek remekmunkát, vizsgaremeket kellett készítenie ahhoz, hogy mesterré vál-

hasson, ezáltal bizonyítva szakmai tudását. Horváth 1943: 97. 
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A hatósági árlimitáció a csizmadiák tevékenységére is kiterjedt, s ezáltal a láb-

beli viselet válik ismeretessé. Pest vármegye árszabása 1781-ben:22 
  forint dénár 

1. 
„Leg nagyobb fára Hal zsírral készített Tehén bőrbül 1 fontos tal-
pas Tsizma” 2 – 

2. „Harmadik fára” 1 90 
3. „Ollyas Csizma második fára” 1 80 
4. „Negyedik fára” 1 50 
5. „Vargák által hal zsír nélkül készített bőrbül leg Öregebb Csizma 1 60 
6. „Közép szerű illyen Csizma” 1 45 
7. „Kisebb szerü Csizma” 1 30 

8. 
„Tíz esztendős Gyermekek Csizmája, halzsírral készített borjú 
bőrbül” 1 20 

9. „Kordoványból nagyobb Csizma, patkó és sinór nélkül” 2 50 
10. „Közép szerü” 2 – 
11. „Kisebb szerü mindenüt érvén béllésével” 1 – 
12. „Gyerekk való illyen Kordoványból tsizma” 1 – 
13. „Aszszonyi sarkas Kordoványból Csizma” 1 – 
14. „Sark nélkül patkóra” 1 – 
15. „Egy pár nagyobb Aszszonyi Csizma Szattyánból”– 2 – 
16. „Közepszerű” – 90 
17. „Ennél kisebb” – 80 
18. Gyereknek való csizma – 60 
19. Karmazsin csizma „Stéklire” 5 – 
20. Topánka 2 50 
21. „Kordovány Sarkas Csizma patkoláson kívül” 3 – 
22. „Kordovány Topánka Selyem Sinórra” 1 50 

23. „Ha a’ Kordovány a’ Gazdáé, munkáért és egyebekért fog járni 1 50 

24. „Ha pedig Tehén bőrőből úgy készíttetik a’ Csizma” 1 20 
25. „Midőn pedig a’ Gazda minden hozzá valóját meg adja” – 50 
26. Egy derék fejellés” 1 – 
27. „Ha pedig nagy fejjel, és bőrös sarkra készül” 1 25 
28. Egész talpalás – 40 
29. Fél talpalás – 25 
30. Tehén bőőrből készített „öreg Bakkants” egy fontos talppal 1 – 
31. Tehén bőrből készített kisebb bakancs hasonló talppal – 85 

 

Hogy egy család, illetve háztartás számára milyen lábbelik készültek, jól szem-

lélteti a ceglédi Csizmadia Tóth János csizmadiamester tevékenysége, akinek mű-

helyéből 1789-ben szülei megrendelésére a következő lábbelik kerültek ki: édes-

anyjának varrt egy pár kordováncsizmát (2 frt 36 xr), édesapjának szintén egy 

kordováncsizmát (4 frt 30 xr), István testvérének is egy kordováncsizmát (2 frt), 

az inasnak varrt tehénbőrbőlegy pár csizmát (2 frt 30 xr), édesapjának készített 

egy fejeléses csizmát (2 frt 30 xr), a szolgálónak egy piros csizmát varrt (2 frt 45 

 
22  Novák 1982: 121–122. 
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xr), megtalpalta az inas csizmáját (29 xr), édesanyjának és a szolgálónak varrt egy-

egy pár papucsot (30–30 xr).23 

A 18–19. században Kecskemét, Nagykőrös városa különös gondot fordított 

– a felsőbb hatósági utasításokat is tekintetbe véve –, a szegénység, pásztorok, 

szolgák, szolgálók anyagi tehetségüket meghaladó öltözködésének hatósági rend-

szabályozására. Szigorúan tilalmazták és büntették a divatos, cifra öltözködést, 

amely rendszerint nagyobb költséggel járt, s félő volt, hogy a szegényebbek (bé-

resek, szolgák, szolgálók, pásztorok) nem tisztességes úton szerzik meg a rávalót. 

A Három Városban – különösen Cegléden és Nagykőrösön, de jelentős arányban 

Kecskeméten is – a protestáns hegemónia uralkodott, amelynek puritanizmusa 

döntően befolyásolta a viselkedést, öltözködési szokásokat is. A református egy-

ház pataji gyűlésén a következő határozat született 1653-ban:  
 

„Minden Predicatorocnak hadgyuc és kemény büntetés alatt meg parancsollyuc, hogy 
ez után gombos mentéket se csinálattassanac, se ne visellyenec, melylyec minket nem 
illetnec, hanem az világhi embereket. Az engedetelenec tisztektül meg fosztatnak […] 
Az Aszszonyi állatokat is, mind a Praedicatornékat, mind a keresztyén hallgatocnac 
feleségeiket, eltiltyuc, hogy Csizmát ezután ne visellyenec. A Nesző Legények is ne 
csináltassanak az Isten parancsolattya ellen; mellyet le írt a Moses Propheta ötödic 
könyvénec 22. részében. V. 5. Az Aszszonyi állat ne visellye az férfiu fegyverét, se az 
férfiu ne öltözzéc Aszszony ember ruhajaban; igy az Aszszonyallat férfiu ruhajaban; 
mert a te Uradnac Istenednec elötte utálatos valaki azt míveli. Ha pedig valaki meg 
veti az isten parancsolattyát, az Isten aszt meg utállya és az Eccl[ési]a elött olyan le-
gyen mint a Fukar és a Pogány. Math. 18.”24  
 

A református egyház tehát különös gondot fordított híveinek erkölcsösségére, 

vallásosságára, egyszerű életvitelének folytatására. Szikszai György makói lelkész 

1786-ban megjelentetett keresztyéni tanításaiban is ennek fontosságát hirdette. 

Például a hajadon leánnyal kapcsolatban írja:  
 
„A’ hajadon leány igen szemérmetes, tisztességes, és tisza életű, ’s maga viseletű lé-
gyen. Nem tsak az emeberek elött, hanem az Isten elött-is, el-távoztasson mindent, 
valami szüz Leányi tisztességet, tisztaságot, és szemérmetességet meg-sérti. Meg-
sértik azt a’ buja gondolatok, képzelődések, és gerjedezések […] Meg-sértik a buja öl-
tözetek, és mind azok a’ szépítések, ’s ékesítések, mellyek a’ Férjfiui személyek buja 
szeretetének gerjesztésére lésznek. Mind ezektől ezért, és a’ több ezekhez hasonlóktól 
iszonyodni kell a’ Leánynak […] elégedjen meg az ő természeti formájával, és szépsé-
gével, festéssel pedig, és rut szinekkel ne szépítse magát. Rutság azt tselekedni, nem 
tsak az férjhez ment Aszszonynak hanem a’ hajadon Leányoknak is […] a’ Sz.-Atyák 
is nagyon buzogtak ez ellen. Azt mondották, hogy a’ melly Aszszony vagy Leány 
szemöldökét feketíti, ortzáját pirositja, haját hazuk szire változtatja: az az ördög’ ta-

 
23  Novák 1982: 123. 
24  Novák 1982: 24–25. 
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lálmányát és tanitását követi, és hogy a’ festett ortza em egyébb hanem a’ bujaság’ ger-
jesztése, és a’ tisztátalan szívnek jelensége […] Sz. Péter Apostol mindezek felett azt 
hagyta a’ Keresztyén Aszszonyoknak, hogy az ő ékességek, ne légyen külső, melly va-
gyon hajoknak fel-tekerésekben, aranynak viselésében, vagy szép palástoknak öltöze-
tiben; hanem a’ szívben el-rejtett ember; a’ szelid és tsendes léleknek rothadatlanságá-
ban, melly Isten elött betsűletes. Nem kell gondolkodni, mintha ezzel, tilalmazni akar-
ja a’ Sz. Apostol, a’ Keresztyén Aszszonyoktol minden külső ékességet és mint ha, 
egyáűtaljában tilalmas dolgoknak tartaná, nevezetesen a’ hajnak fel-tekerését, arany-
nak, és ékes ruháknak viseleését. Elég példák vagyon sok kegyes Aszszonyoknak, a’ 
kikaranyat, drága köveket és egyébb külső kességeket viselnek. Hogy avagy Rebeká-
nak, az Izsák jegyesének ortzájára ’s arany peretzet az karjára, ’s azon kívül ezüst 
aedényeket és ruhákat […] Nem teljességgel tilalmas a’ Keresztyén Aszszonyoktól a’ 
külső ékesség, és a’ mint az el-hagyott díszesség nélkül való öltözet alatt-is lap-
panghatik kegyesség nélkül való gonosz Lélek: úgy az aranyos díszes öltözet alatt-is, 
el-lakhatik a’ kegyes jó Lélek…”25 
 

Az egyházi tanítás és regula tehát a „kegyes”, rangos asszonyok díszes hajvise-

letét, öltözködését elfogadja a Biblia tanítása alapján, csupán a jó erkölcsöt, mély, 

vallásos hitet, istenfélelmet helyezi előtérbe, tartja fontosnak. A vármegyei ható-

ság is szoros felügyelet alatt tartotta a viselkedést, ezen belül is az öltözködés di-

vatját, különösen a szegénységre, szolgálókra és szolgákra vonatkozóan. Pest 

vármegye körrendelete például ezzel kapcsolatban a következőket hirdette 1774-

ben:  
 

„Várasok és Faluk Elöl Járói rest vigyázatlanságának kelletik tulajdonítani az ifju-
ságnak el vaddult viseletét ’s öltözetét, midőn az Ifjuság olly rövid Ingeket hordoz 
hogy annak allya Köldökét sem fedi bé, ezen félig mezítelenséget be nem borító In-
gen fellyül pedig, hasonló rövid olly öltözetet hordoz, mellyetr maga nyelvén meg ne-
vezni nem tud; noha a’ Bírák ’s Esküttek is dolmány helyett már ezen nevezetlen öl-
tözetet kezdik viselni. Parancsoltatik ezért Birákk ’s Elöl Járokk, hogy helységekben 
lakos akár házas akár nötlen Legények rövid olly Inget, melly lábra valójáig, vagyis ga-
tya kötésig mezítelenségét be nem fedezi tapasztaltatnak, azonnal 12 pálcza ütéssel 
deresben bünetessék, Ingét pedig ottan széllyel szagattassák.”26 

 

Kecskemét és Nagykőrös magisztrátusa szigorúan tilalmazta a túlzott, drága, 

cifra öltözködést. Kecskeméten előírták 1696-ban, hogy a szolgának bérezésében 

„bőr kapczát penig süveget sem kérni sem adni ne légyen szabad. Az gazda bün-

tetése az eránt legyen f. 12. szolgae 6.”  
 

„Senki az gazdák közzül szolgájával marhában ne alkudgyék, a ki alkudott is el 
bomollyon hanem ha alkudik pénzben alkudgyék, el bomolván penig az marhabeli al-

 
25  Szikszai 1786: 320–421, 384–385. 
26  Novák 1982: 39. 
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ku az szolga gazdáját abbeli haragjában el ne merje hadni, hanem pénzben alkudgyék 
meg s megmaradgyon, mert ha el hadgya es a melly gazda az ollyan szolgát meg 
fogadgya leszen büntetése f. 12. Egész ködmönt penig senki ne adgyon szolgájának, 
hanem fizessen annyit a mennyit a szürért, az dolmányt is ki ki mod szerint csinal-
tassa. Bőr kapczat es süveget sem kérni, sem adni ne legyen szabad…”  
 

– rendelkezett 1696. április 24-én a tanács.27 1698-ban Magó Mihályt azért hagyta 

el szolgája, mert nem megfelelő szűrt kapott bérébe. A városi tanács úgy határo-

zott, hogy pálcával igazítsák hozzá derekasan a szűrt, hogy hozzá illő, s kedvére 

való legyen. Ez esetben a szolga azt a vétséget is elkövette, hogy megszegve a 

gazdájával kötött egyezséget, idő előtt továbbállt a munkából, amit a városi tör-

vények tilalmaztak. Ugyancsak 1698-ban történt, hogy a kecskeméti tanács meg-

büntette Dékány György fejőjuhászát, aki Komáromi Szűcs Istvánnal „hozzá 

nem illő” cifra ködmönt csináltatott magának. Ezért elkobozták tőle a ködmönt 

és megbotozták, a szücsöt pedig áristomba zárták, ahol le kellett fejteni a cifrasá-

got, s az egyszerű ködmön ára közti különbséget vissza kellett fizetnie a juhász-

nak. A magisztrátus tiltotta a törökös, buggyos salavári nadrág színes bőrrátéttel, 

zsinórral, posztóval történő díszítését. A kecskeméti tanács ezeket a díszeket is 

lefejtette a nadrágról.28 

A mezővárosi hatóság rendre tilalmazta a túlzott öltözködést. Érdekes módon 

a kecskeméti tanács 1703. február 22-i határozatában tilalmazta a bocskor hordá-

sát.29 

A köznép számára tehát a 17. század végén már tiltották a bőrcsíkokkal díszí-

tett salavárdi nadrág viseletét, illetve készítését. A 18. században, különösen a 19. 

század elején a réz- vagy ezüstgombokkal ékesített nadrág, a rajthúzli, a cifra 

ködmön, suba, szűr, de még a saruviselet is, a női nemnek pedig az értékes se-

lyemszoknyák, finom minőségű anyagból varrt ingváll, pruszlik, kendő hordása 

ütközött a törvénybe. Mindez érdekében még a gazdákat is büntetéssel sújtották, 

ha szolgájuknak vagy szolgálójuknak – bérükbe számítva – eleget tettek óhajuk-

nak.30 Kecskemét város magisztrátusa például 1810. november 2-án a következő 

rendelkezést hozta:  
 

„A’ szolgálók fenéb nagy bért kérni tapasztaltatván, minthogy ezen felettébb nagy 
bérnek kérésére őket nem más, hanem a ruházatjaiban el hatalmasodott luxusa, vagy 
is a’ czifrálkodásban való bujálkodás indítana, hogy ebben nekiek gát téttessen, a’ kö-
vetkező határozás tétetni szükségesnek találtatott […] Ennek utána senki szol-
gállójának az elhagyatott árvák tartására szolgáló 12 ft. Büntetésnek terhe alatt arany 
csipkéjű vagy virágú mellyedzőt, vagy is a’ mint nevezik pruszlikot,vagy más 

 
27  Iványosi-Szabó 1996. I.: 163, 165. 
28  Szabó 1931: 96–97. 
29  Iványosi-Szabó 1996. I.: 50.  
30  Szabó 1931; Novák 1982c: 137–138, 145–146, 150. 
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akár minemű illyes aranyos ruhát, ugy nem külömben Lion, vagy más fainabb 
nemü gyoltsbul való öltözetet meg igérni ne bátorkodjék, és ha azt a’ lakosok közül 
valaki meg igírte volna is, ígéretének tellyesítése alól fel mentetik, a’ szolgállók penig 
ha’ fent leírt nemű öltözeteket viselni tapasztaltatnának, fő bíró úr által minden esetre 
12 korbács ütésekkel fenyíttessenek…”  
 

A kecskeméti magisztrátus hasonló ügyben határozott 1817-ben:  
 
„tilalmas ruházatokat viselő szolgálókról az őket nem illető ruhák rólok levonat-
tasssanak, a’ mi a’ ruházaton felesleg valók, le vágattassanak és confiscáltassanak, a’ le 
vágott részek nékiek vissza adattassanak, a’ 12 páltzával való fenyítés pedig csak az 
esetben alkalmaztassék, midőn a’ már egyszer ruházatjának confiscátiojával bünte-
tettett szolgáló ujra tilalmas öltözetet viselni merészelt”.  
 

A tanács 1821-ben is megismételte korábbi határozatát, amelyek szerint a szolgá-

lóknak az engedélyezett ruhaféléken kívül „arany tsipkét” ígérni nem szabad.31  

A szolgálók igen kedvelték a selyemkendőt is. Érdekességként említhető meg, 

hogy Kecskeméten egy szolgálóleány azért menekülhetett meg a kilátásba helye-

zett büntetéstől a selyemkendő viselése miatt,, mert a városi hatóság nem tüntette 

fel azt a tiltott ruhafélék sorában.32 Nagykőrösön ez nem számított különösebb 

vétségnek. Például Gál István szenátor 1802. február 2-án fogadta fel szolgálónak 

Kosdi Erzsébetet, akinek a készpénz mellett egy ingváll, egy gyolcskötő, egy pen-

dely, egy keszkenő, egy pár csizma is járt bérébe. A keszkenő nem nyerte meg 

tetszését, „drágára vágyott”, ezért gazdája eleget tett kívánságának, a drágább 

holmit megkapta, ám az árkülönbözetet levonta a béréből.  

Kecskemét és Nagykőrös magisztrátusa tilalmazta a díszes subák, cifraszűrök 

készítését is, ugyanakkor, érdekes módon Cegléden ez nem számított vétségnek. 

Egy-egy suba nagy értéket képviselt, mivel 8–14 juh bőréből varrták a szűcsök. 

Ha vagyoni helyzete nem indokolta a pásztoroknak vagy a szolgáknak, akkor 

méltán merült fel a gyanú a hatóság előtt, hogy törvénytelen módon jutottak az 

állat bundájához, s ezért történt a tilalmazás részükre. Hasonló volt a helyzet a 

cifraszűrök esetében is, amelyek mód feletti költekezésre ösztönözték a kevésbé 

tehetős embereket. Érdekességként említhető meg, hogy 1839-ben Kecskemét és 

Nagykőrös város szűrszabó céhmesterei azzal a kéréssel fordultak a ceglédi ma-

gisztrátushoz, hogy mivel ők nem készíthetnek a hatósági szabályozás értelmében 

cifraszűröket, nem árusíthatják a ceglédi vásárokon, az ottani hatóság tiltsa meg a 

gyöngyösi szűrszabóknak cifraszűr értékesítését. A ceglédi tanács ezt elutasította:  

 

 
31  Novák 1982: 31. 
32  Szabó 1931: 31–32. 
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„A’ Ketskeméti Tanács végzése, csupán a’ Czéh határozatának mely magakebelbeli 
mesterkre terjedhet ki meg állapítása lévén, vidékiekre kötelező erővel nem bírhat, ’s 
minthogy a’ viseletbe senkit szabályozni nem lehetne, sem aru czikkel minémű 
készítésére: ennél fogva a folyamodók kérése meg tagadtatik…”33 
 

A 18. század végén már „fes-

tők”, azaz kékfestőmesterek is mű-

ködtek Kecskeméten és Nagykőrö-

sön. Az általuk készített mintás kék 

kartonanyag a közviseletet megha-

tározta, szoknyák, felsőruhák, kö-

tök készültek belőle. Cegléden nem 

volt festőmester, ott a nagykőrösi 

illetőségű mester, Jánosi István je-

lent meg árujával. Mivel versenytárs 

bukkant fel a városban, a kőrösi 

mester panasszal fordult a Vallás-

alapítványi Uradalom Tisztiszéké-

hez 1814-ben:  
 
 

 
„Hogy a’ Czeglédi Köz Nép az ötzet 
móüdjában fel vett szkást nem egy 
könnyen változtattya, annak valóságát 
25 Esztendőktül fogva tapasztaltam. 
Ehhez képpest alább meg nevezett 
Ruhafestő, hogy a’ Czeglédi Nép ízlé-
sének kedveskedhessem […] minden 
nyomtató formákat a’ Nép ízléséhez 
alkalmaztattam […] Én oltósébbért 
tartósabb, és kellemetessebb színt adok 
a’ munkáknak a’ Helybeli Festőnél […] 
De panaszképpen jelenteni kéntelení-
tettem, hogy a’ közelébb múlt Eszten-
dőben itt lakossá lett Ruha festő, 
huszon őt Esztendős ususomba enge-
met háborítani, közjóra czélozó szán-
dékom gátlása mellett engem ki űzetni 
kívánván, azért minha én magam kere-
sése mellett néki tetemes kárt okoznék 

 
33  Novák 1982: 32. 

 
Kecskeméti viselet a 19. század elején (Novák 1982) 

 

Vagyonos nagykőrösi cívisgazda festménye  
a 19. század első feléből (Novák 1982b) 
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– és azt kéri […] Hogy a’ Lakosoknak mostanában nállam egy egynehány száz forin-
tokat érő jószágokat ide többé hozni ne légyen szabad; hanem a’ Lakosok jöjjenek 
hozzám N: Kőörösre.”  
 

Az uradalmi joghatóság erre azt válaszolta,  
 

„a’ mi 1ső kérését illleti. A’ Felsőségnek kegyes Hirdetményével ellenkezni láttatik: 
melly szerént kinek kinek szokott és tanúlt mesterségét Űzni parantsoltatik: külömben 
a’ Nép ízlését bizonyos határok közé szorítani nem lehetne…”34 
 

 
Kecskeméti parasztviselet a 19. század közepén  

(Vahot 1856) 
 

A 19. század második fele változást hozott az öltözködés terén is. Módtól, 

anyagi tehetségtől függetlenül a divat határozta meg a viseletet. A szegényebbek 

is – elsősorban a nők –, utánozták az úri-polgári divatot, amely keveredett a ha-

gyományossal. Ennek láttán méltán szörnyülködött Szokolay Hártó János, Vahot 

Imre Kecskeméten és Biczó Ilona Nagykőrösön.  

 
34  Novák 1982: 35–36. 
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Kecskeméti parasztpolgári viselet a 19. század közepén (Vahot 1856) 

 
„Mi a kecskeméti nők viseletét illeti, a jobb módú gazdaleányoké a legujabb divat után 
készíttetik, s az első rangú urhölgyek viseletétől legfölebb is annyiban különbözik, mi-
szerint sokkal drágább kelmékből van kiállítva mint ezekéi. – A nehéz selyem és fi-
nom bársony öltözék, az ugynevezett paraszt leányon nem ritka tünemény, a nélkül – 
hogy az valamely magyar eredetiség nyomait viselné szabásán, s minthogy ezen tör-
zsökös magyar nép leányairól bizton elmondhatni, hogy azok valóságos fajnép (race)  
 

 
Kecskeméti viselet a 19. század közepén (Vahot 1856) 

 
sarjadékai, s termetökre nézve, a legszebb idomzatúak, minden szépítési segédeszkö-
zök fölhasználása nélkül, a divatöltöny is igen jól és ízletesen áll nekik. – Egy íly 
jobbmódú gazdaleány külseje még annyiban is különbözik az elsőrangú urhölgyétől, 
miszerint ez fátyolos kalapot visel, amaz pedig, divatos urhölgyi öltönyéből kirivólag 
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leeresztett hajjal, melyben egyfonatú széles szalag, alul mesterséges csokorban végző-
dő, látszatik, lépdel a homokos utczákon. A jobbmódú gazdag leány azontúl még leg-
drágább napernyőt s finom glacé-keztyűt, csipkés battist kezkenőt szokott viselni s 
egynémelyik nyakán már a drága aranylancz, s ujjain egykét aranygyürű is szemlélhe-
tő.; A jobbmódú gazdák nejei, valamint a leányok, szinte a legujabb divat szerint, a 
legdrágább ruhákban páváskodnak, kiknél csak azon egy eredetiség sem igen találtatik 
már, hogy a régi magyar csipkézetű kerek vagy bóbitás fejkötőkben járnának, s ezek 
csak annyiban különböznek az első rangú hölgyektől, miként kalapot nem viselnek,  
 

 
Subás, kucsmás férfi a kecskeméti piacon a 20. század elején (Novák 1982b) 

 
hanem igen finom blond csipkézetű s divat szerint készített fekete fejkötőket horda-
nak. Ezen nők pazar fényüzést visznek, nem ritkán saját erszényeik megerőltetésével. 
Gyakran lát az ember olyan asszonyt, a ki legalább is két három száz ezüst forint érté-
kű ruházatban jár a legnyilvánosabb helyeken végig s utána a férj subában sompolyog 
nyomról nyomra.; Van azonban még a kecskeméti nők osztályában is eredeti magyar 
viselet, főleg avagy kizárólag csak a katholikus nőkében, noha az őskoritól kissé 
eltérőleg. Ugyanis a leány, halántékán ingerlő göndörre fésült, s hátul leeresztett hajjal, 
rövid ingujjal, mely csak nem egészen a hónalatt csipkés fodrozatban állapodik meg. 
A suhogó ránczos szoknyán felül fekete-selyem mellénynyel elől füzve, hátul a hón 
alatt kerekben a két vállapoczkán keresztül tenyérnyi finom arany csipkézettel ellátva, 
szemlélhetők. Ezen mellény vagy váll-félét »pruszliknak« nevezik. Ezen fölül igen fi-
nom, egészen átlátszó fehér avagy fekete csipkés tüll-kendőt viselnek; lábaikon finom 
fehér harisnyával és czipőkkel, ritkán arany virágú selyem-kelméből készített csinos 
papucsokkal; télen tarka harisnyát is viselnek; – kezeikben mindenkor fehér zsebken-
dővel, ügyesen szegletre hajtogatva, melyet ők fehér kezkenőnek neveznek, ezen kézi 
kendők olykor széles csipkével szegélyezvék.; A férjes nők ehhez egészen hasonlóan 
vannak öltözködve, kivévén: hogy fekete csipke, búbos fejkötőben járnak, mi igen sa-
játságos idomú. Ezen fejkőtők csak 20 év előtt is igen idomtalanok valának, hasonlók 
egy szétkuszált szarkafészekhöz, melyekben a szép magyar női fej- és arcz, egészen 
elveszett. Azonban a divat ezen fejkötőkbe is belé markolván, a burok-csipkézetet ha-
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talmasan megollózta. Ezen fejkötők most már, a nélkül, hogy Magyar eredetiségekből 
veszítettek volna, igen idomosan szabatnak, s a magyar női arczhoz fölötte jól állanak; 
egy némely magyar nő a legujabb időkben már reszkető, és ragyogó gyöngyöket is ra-
kat az ilyetén sajátszerű magyar fejkötő csipkézetei közé, – s egy-egy 40-50 pftba is 
belékerül.; Sajnos, hogy ezen magyaros viselet lassan-lassan enyészni kezd a kecske-
méti néposztályból, holott ezen öltözék, mind az idomos, szép női termet, bájlólag 
tünteti elé, mind pedig maga az öltözék is a szemnek igen kedves és sajátszerű 
látomány”  
 

– írja Vahot 1853-ban.35 

Biczó Ilona a nagykőrösiek 19–20. századforduló körüli viseletéről lehangoló-

an tudósít:  
 

„Azt gondolná az ember, hogy a város forgalmas és nagy piaczán álldogáló beszélge-
tő, vásárló parasztasszonyokon és lányokon, meg vasárnap délelőttönkint a templom-
ba menő, délután pedig a városi séta kertbe »czifra-kert«-be igyekvő ifjúságon hiába 
keresnénk népviseletet, mert az nincs. Hétköznap az asszonyok és férfiak egyaránt a 
legegyszerűbb parasztruhában járnak. Az asszonynép színes kendővel köti be fejét, de 
ez sem a saját kezük munkája, hanem boltból veszik. Egyszerű derekat és ránczolt 
szoknyát viselnek. A férfiak setétkék vagy fekete dolmányt, szűk nadrágot és csizmát 
hordanak. Nyáron gatyában, mezítláb vagy papucsban járnak. Ilyen az öltözetük hét-
köznap. De vasárnap aztán az asszonynép ugyancsak kiöltözködik. Ez a vasárnapi öl-
tözet mondhatnám talán abban eredeti, hogy mennyire utánozza az úri, városi nők vi-
seletét. Ezek az ünneplő ruhák valóságos torzai a legújabb divatnak. A módosabbak 
még kalapot is viselnek. Tessék most már elképzelni a fejkendővel és egyszerű ruhá-
ban különben csinos menyecskéket és leányokat kalappal, rettenetes zsilápos szok-
nyában. Utánuk pedig egyszerű csizmás férfiak és legények mennek”  
 

– írja.36 A nők, haladva a kordivattal, igyekeztek minél mutatósabban öltözködni, 

egyben módosságukat is kifejezésre juttatni. A férfiak konzervatívabbnak bizo-

nyultak, megőrizve a hagyományos viseleti darabokat. A 19. század második fe-

lében már Kecskeméten, Nagykőrösön is szabadon mutatkozhattak a díszes, ér-

tékes cifra subákban, szűrökben. Ezek a ruhaféleségek a 20. század elején érték-

nek számítottak a parasztság körében. 

 

 

VISELKEDÉS, HIEDELMEK, SZOKÁSOK 

 

Míg a városon „nem illett” a valamirevaló gazdának túlzott mértékben kocs-

mázni, mulatozni, addig a szegénység gyakran megfordult ott, számára nagyon 

fontos szórakozási lehetőséget biztosított a „korcsma”, csárda. Az utazó embe-

 
35  Vahot 1853: 100–101. 
36  Biczó 1908: 166–167. 
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rek ide betérve fontos híreket hoztak a világból számukra, s az ital és a muzsika 

pedig eleve vonzóvá tették a kocsmát, ahol rendszerint kétes erkölcsű nőszemé-

lyek is megtalálhatók voltak, s táncra, „léha mulatozásra”, „kivált téli időben” sor 

kerülhetett (ezt már kevésbé nézte jó szemmel a mezővárosi hatóság).37 A hie-

delmek, szokások cserélődésére is sor kerülhetett a kocsmában. Az itt megfordu-

ló cselédek, napszámosok, pásztorok megismerkedtek egymással, elsajátították 

egymástól például a betyárballadákat, nótákat, amelyek valóságos divaténekeknek 

(sláger) számítottak a 19. század végén, a 20. század első felében. 

A viselkedés, szokások egyházi és világi hatósági ellenőrzése és befolyásolása, 

irányítása sajátos mezővárosi kultúrát teremtettek a Három Városban. 

A viselkedés szabályozására számos rendelkezés, határozat született a refor-

mátus egyház és a mezővárosi tanács részéről. A református egyház pataji gyűlé-

sén 1653-ban az ifjúság vallásos, erkölcsös életének erősítése érdekében is szigo-

rú határozatot hoztak:  
 

„Az Scholacban a részegeskedést, boritalt, cymbalmozást, avagy más egyéb 
musica pengetést átoc alatt ez napságtul fogvást megtiltyuc, meg nem engedjük 
többé…”38  
 

A „deákság” léha, korhely életmódjának korlátok közé szorítása, illetve megszün-

tetése később is napirendre került. A nagykőrösi református gimnázium törvényei 

hasonló értelemben foganatosították a tilalmat a 19. század első felében. Az 

1846. évi VIII. törvény a következőket írja:  
 
„Kártya, koczka, minden sors és szerencse játék, minden a’ még tapasztalatlan ’s vi-
gyázatlan ifjú kort veszélyeztető időtöltés, puskázás különösen a’ temetőben.és a’ 
gombosfáknak, sírköveknek megsértése […] tiltatik.”39  

 

Szikszai György – a már említett – keresztényi tanításai is a jó erkölcs és vallásos 

élet erősítését szorgalmazta. Hogy milyen nagy jelentőségű munkát készített a lel-

kipásztor, s az mennyire fontos volt az egyház életében, igazolja az, hogy a 18. 

század végétől a 20. századig számos kiadása jelent meg a könyvének (az utolsó 

1979-ben). A hajadon leány tisztességes, tiszta életű, magaviseletű kell hogy le-

gyen, amelyet azonban megsértenek a „buja gondolatok, képzelősédések, és ger-

jedezések”, de  
 
„meg-sértik azt a búja, szemérmetlen beszédeknek, nótáknak, meséknek, históriák-
nak, akár mondása, akár hallgatása, akár olvasása. Meg sértik azt, a’ búja hozzá nyúlá-

 
37  Lásd Novák 1983. 
38  Novák 1982: 24.  
39  Ádám–Joó 1895: 115. 
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sok, ölelések, tsókolások, Férjfiúi személyekkel való szabados társalkodások […] Ha 
azt mondanám, hogy a’ Hajadon leány távoztassa-el a’ tánczolást-is, a’ világ szokása 
ellen szólnék. Szóljanak itt-is a’ Szent Atyák. Úgy ítélik azok, hogy a’ táncz ördögi 
munka, a’ Sátánnak kedves nézése, az ördögnek vesztő mélysége, úgy ítéltek, hogy a’ 
hol buja tánczolás tartatik, ott az ördög bizonyosan jelen vagyon, úgy ítéltek, hogy a’ 
tántzolás bujaság, a’ bujaságnak játékja, és hogy midőn az Asszony, vagy Leány 
tántzol, azzal az Asszonyi nemet rutitja és fertézteti, sőt úgy itélték, hogy jobb vólna 
Vasárnap kapálni, vagy szántani, mint tántzolni s.a.t. És bizonyára ha valaki Isteni fé-
lelemmel, és előre való ítélet tétel nélkül meg-gondolja ezt a dolgot, nem kell-é meg-
vallani, hogy a’ tántzolás gerjeszti a’ búja kívánságokat, és rossz gondolatokat szerez; 
ugy hogy igen kevesen vagynak azok között, a’ kik tántzolnak, vagy a’ tántzolás nézik, 
a’ kik el-távoztatnák, hogy szemekkel vagy szívekben ne paráználkodnának…”40 

 

A világi hatóságok is szigorúan léptek fel a káromkodás, a léha, erkölcstelen, 

parázna életmód ellen. A számos káromkodási eset közül említést teszünk a 

Kecskeméten, 1692-ben történtekről. Kecskeméten, Kállai László tanúvallo-

másában arról beszélt, hogy  
 

„Mutsi Mihály haza jövén hozzánk mindnyajukat Tatar tüzes mennykő es terem-
tettevel szidott, meg egetessel fenyegetet hogy ugy Cselekszik mint Samson cselekedet 
hogy a Kő Palotat az Urakra szakaszotta…”  
 

Hogy a törökök emlegetése milyen veszedelemmel járt, ugyancsak 1692-ben de-

rült rá fény. Pál Istók Vasas Dávidot „Törökös ördög atta lelkű”, Illés István pe-

dig ugyanőt „kő teremtette lelkű” szavakkal szidalmazta, amiért is kétszáz-kétszáz 

pálcaütésekkel és árestálással büntette őket a magisztrátus.41 

A 17. századi adatok bizonysága szerint számos esetben történt paráznaság 

Nagykőrösön is. A vétkesekért a szubasák jöttek Nagykőrösre, s vitték Budára, 

ahol elzárták őket, vagy elvitték más területre, akár Isztambulba is. Például 1648-

ben három asszonyt vittek el, akikért a városnak fizetnie kellett:  
 

„Hogi Dus Janos es Pra’czeni Janos Urajnkat fel kűldőttűk Szuniogi Janosne es 
Davitkane felől, kőltsegh oda f 1. […] Verebeli Huzain hogi it wolt Davitkane es 
Szuniogi Kata weget, akkor attu’k Neki egi Tall: Ugia’ akkor egi roka bőrt f 1 dn 25. 
ugia’ akkor het hjwell kesőket dn 70. […] Murcza’ Oda Basat, hogi a’ Nazul Bek 
Urunk ő Naga ala kűldőtte Szabo Balintne weget attunk neki egi Tallert, Szubasak’ 
helibe’ tartva” 
  

 
40  Szikszai 1786: 320–321. 
41  Iványosi-Szabó 1996. I.: 143. 
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– jegyezte fel a tanács kiadásai között.42 Dávidkáné hazakerült Nagykőrösre, de 

ismét a paráználkodás bűnébe esett. Ügyét a Három Város Bírósága 1651. június 

15-én tárgyalta: 
 

„Dus János Úr’ feő Birosságában Mi Kecskemeth Wárossában lakozó Aracsin János, 
Kalocsa András, Czeghleden Lakosok Kowacz János es Joseph Istwan, az bőtsőletes 
Keőrős Warassak’ feő Biro Dus János, egész Esküth Tanacza Uraiméktűl szolitatwa’ 
altal Kőrössi egy Dawidkane nevű Ilona Aszonynak, Kis Andor nevő leghenyel walo 
az eö saÿat élő elewen Nyelvekkel az eö ugy más között walo szerelmes tselekedetek 
előnkben számlalwan annak meg revidealassa. Minthogy azért ez megh newezett 
bőcsőletess Személyűnk előth, ugyan azo’ Ket Parazna lator azon eö egy massal walo 
szerelmes közösködést szabad akarattyok szerínth nyilwa’ ki wallottak (Semmi külső 
Tanubizonyságh ne’ sulyosítwa’ dolgokat), beöntetess ala vettyük, igaz lelkeönk 
esmerethi szerént hogy leg elsőbben hatalmas Urakk Kedwet kereswén, az In’ Annya 
Szent egyhazabul és a Keresztyeni Gyülekezetből mind addig ki rekesztwén szám 
kiwetésben legyenek, Walamígh az eő hitwa’ czelekedetekről reayok megh haraghut 
In’t, és az Keresztyeni gyűlekezetet igaz igaz hitből walo Poenitentia tartas altal az 
Anya Szent egy hazba’ meg ne’ köwetik.”  

 

Tehát Dávidkánét és szeretőjét bűneik megbocsátása végett eklézsiakövetésre 

ítélte a bíróság, nem kerültek török kézre.43  

A jó erkölcs, élet, rend biztosítása a másik két városban is elsődleges és alap-

vető szempont volt. E téren Kecskemét járt elöl, hiszen a tágas határú mezővá-

rosban sok idegen fordult meg alkalmi munkásként is, s ittlétüket, megtelepedé-

süket szigorúan ellenőrizte, korlátozta a magisztrátus.  

A református egyház kecskeméti gyűlésén 1652-ben a káromkodásra is tekin-

tettel voltak:  
 

„Az egeket reszketető szitkokkal szitkozódókat a Sz. Eccla örök átoc alá vetteti; ha-
sonlóképpen azokat is, akik másoktul hallyák […] Ugy mint rettenetes szitkokat, 
minemüc az lélek mondás, Ördög teremtette, Ördögadta, szülte, csinálta, ördöglölkű, 
dühös lelkü, Ördög anyaju, Ebhitű, meg veszet lelkü, korságos, kő üssön meg és effé-
le egyebeket. Haggyuc és parancsollyuc az Istennec képében és a Hatalmas Császár 
Urunc [ti. a török szultán – N.L.F.] címeres levelében és az nagyságos Mufti 
parancsolattyával nekünk adatott hatalommal, hogy az illyen szitkosokat a Birac min-
den hellyekben megbüntessenek, annakutánna penitenciat tarcsanak, hogy az Nagy 
Istennek haragja reánc ne jöjjön.”  

 

Pest vármegye is különös gondot fordított a káromkodás megfékezésére.  

A szolgabíró 1660-ban Fülekről elrendelte a városi és falusi bíráknak, hogy „ha 

 
42  PML NkV SZK 1648/49. 209, 215.  
43  PML Nkv Tanácsi Jkv. 1636–1718. 14. A történet megihlette Gárdonyi Gézát, aki novellát írt 

Dávidkáné Ilona és Kiss Andor szerelmi kapcsolatáról. Gárdonyi 2012. 
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afféle káromkodó szitkokat hallanak, kíméllés és személlyválogatás nélkül meg-

páltzázzák vagy lapátozzák az plengér alatt elsőben és másodszor is”, ha pedig 

harmadik esetben is vétkezik az illető, „megölessék”.44 A 18. század folyamán 

rendre fellépett a mezővárosi hatóság a káromkodás ellen. Nagykőrös város 

1747. évi statútuma:  
 

„A’ sok káromkodások mivel a’ nép között igen el áradtanak, azért hogy Istennek ő 
Sz: Felségének méltó haragja meg enyhítessék, el végeztetett, ha valaki káromkodni 
tapasztaltatik, elsőben Ötven Pálczákra, másodszor két annyira büntettetik, harmad-
szor, Tekintetes Nemes Vármegye Tömlöczében küldettetik.”  
 

A veszekedéssel is járó önbíráskodás, rossz beszéd is megtorlást vont maga után. 

Ugyancsak a kőrösi statútum rendelkezik erről:  
 
„’Senki a’ Város lakossai közzül magánakollyatén hatalmat és bátorságot ne végyen, 
vagyis tulajdoníttson, hogy tsak kitsiny állapoton is összve kapván, veszekedgyenek, 
és verésre is fakadgyon, hanem a’ Város Bírája elött panaszszát be mondván a’ dolgok 
a’ Köz igasság, és a’ mint a’ dolog hozándgya magával el igazíttatik; ellemben ha 
edgyik, a’ másikat meg verné, ’száraz vereségért hat Forintra, vérbírságért penig tizen-
két Forirntra büntettetik. Az illyetén perlekedésnek és veszekedésnek alkalmatosságá-
val szokott az is történni, kivált az Aszszony nép között, hogy egymást lopónak, kur-
vának, mások hallatára szokták kiáltani, az illyen ha meg nem bizonyíthattya, úgy mint 
más hírének és nevének meg sértője, és betstelenítője, nyelv váltságán marad, az az, 
húsz forintra büntettetik /:ha penig meg nem fizethetné, a’ Férjfiak ötven pálczát, az 
Aszszonyok ötven korbátsot fognak szenyvedni:/. Mint hogy az Aszszonyi nép 
akarmely tsekély dolgonis öszve kapni, és egymást motskolni szokták, sokszor bi-
zonyságokat eskedtetni hillyában való fáradtságot, kivált emberséges emberek tseléd-
gyeinek a’ Város házához valo hurtzolásával okozni szoktak; annak okáért ennek-
utánna, a’ kik eskedtetni akartnak, minden Tanútúl négy négy Poltúrát fizesen…”45 

 

A közerkölcsök oltalmazása is egyik fő feladata volt a városi hatóságoknak. 

Számos dokumetum maradt fenn Kecskemétről. Például 1687-ben a magisztrátus 

a következő határozatot hozta:  
 

„Kovács Mihálynénak eleiben adatott Feö Bíro Urunktul és a b. Tanácstól hogy har-
mad nap alatt ki mennyen a Városbul it ne lakjék, mivel a Fogot Törvény Birák olly 
tisztatalannak Sentetiaztanak mind ektelen karomkodasert s mind mas rendbeli ördö-
gi Practicajaert,melyeket a Tanuk be hoztak, hogy elsőben kövezést érdemel a ka-
romkodasert annak utanna Egetest. Mi illyen tisztatalan személyt Várasunkban nem 
szenvedünk s nem tartunk…”46  
 

 
44  Novák 1983: 17–18. 
45  Novák 1979: 188–189. 
46  Iványosi-Szabó 1996. I.: 130. 
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Az 1717. május 28-i tanácsülés így rendelkezik:  
 
„Az is el végeztetett, hogy minden tizedben el járván a’ házakat a’ Tizedesek, meg 
parantsollyák a’ Gazdáknak, hogy tudni illik magok cselédei között tilalmazzák meg 
akár toth asszonyok, akár leányok légyenek azok, edgy szóval a’ kik az háznál laknak, 
senki azok közül a’ város pinczéje eleiben tánczolni és egyéb dorbézolást végben 
vini ne mennyen, mert valakit effele állapotban tapasztalnak, meg fogattatnak, és 
tömlöczbe vettetvén, először, az után keménnyen meg tsapattatnak. Nem külömben 
ha valamelly Gazda, vagy mások is tapasztallyák, hogy az fellyebb említett cselédek, az 
ide jövő hadakkal társalkodnának, és ne talán tisztátalan életet is követnének, azok 
iránt a’ Gazdák el kerülhetetlen kemény büntetés alatt tartozzanak a’ Város házához 
hírt tenni.”  
 

A kecskeméti tanács 1761-ben többek között a következő rendelkezést hozta:  
 
„Valamely házas személy házasságtörésre vetemedik, a’ régi törvények szerint halállal 
büntettetik […] Mivel sok fattyas leány a’ várost éppen meg undorította, azért minden 
kurva leányok és özvedgyek, ha jövevények lesznek azonnal, a’ Városbul gyaláza-
tossan ki fognakcsapattatni, nem külömben, az eddig szokott büntetésen kívül 
tömlöczöt is fognak szenvedni.”47  

 

Pest vármegye is szigorúságra intette a helyi hatóságokat. Az 1756 augusztu-

sában küldött körrendeletét a Három Városban is regisztrálták:  
 

„A’ Rideg Leányok-is azomban a’ kik eddig könnyű életre szoktatták, magokat, Nyár-
ban zöld munkára és aratásra járvá, Télen pediglen nagy kényessen a’ meleg kemencze 
mellett fondogálván és más egyebet semmit sem dolgozván, ünnep napokon pediglen 
a’ korcsmákon tánczolván és szajháskodván ennek utána 3 frtot fognak a’ Kösség 
közé fizetni, azon kívül pediglen, mind a’ Földes Uraknak, mind pediglen a’ 
Kösségnek munka tételeire fognak hajtogattatni, leg inkább azon okbul, hogy azon 
hasztalan élettül el szoktassanak, mivel ha azok nem volnának, tehát a’ Gazda Asszo-
nyok szolgálókat akár melly helységbenis könnyebben találhatnának, másfelől pedig-
len a’ tunya röst Gazda Asszonynak nem vólna módgyuk az Uraiknak véres ve-
rejtékjeket azokra a’ fonyást vesztegetni, hanem az henyélést Leányaikkal együtt félre 
tévén az fonyáshoz maguk hozá látnának, de az illyetén hivalkodó személyekre tá-
maszkodván az férjüknek vesztegetik reájuk holmi eleségeiket s azon kívül még kész 
pénz béli fizetések is laposittyák Uraiknak Erszényeiket s azalis az után portio fizetés-
re elégtelenebbé téteknek: Ezen okbul Bírókat tovább-is intem a’ kik a’ szegénység 
megmaradásának és javainak meg szerzésére választattak és az ő káraiknak el távozta-
tására rendeltettenek azon könnyen élő és ideiket maid tsak hivalkodással töltő Rideg 
Leányokat ’s Asszonyokat a’ meg írt fizetésre ’s munka tételre ösztönözzék ’s azon 
kívülis hogy ne szajháskodjanak jó vigyázással legyenek.”48 

 
47  Iványosi-Szabó 1991: 55, 71. 
48  Novák 1982: 28–29. 
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A feslett életű személyek nem kerülhették el a büntetést. A mezővárosi tanács 
hóhérral távolíttatta el a városból a rosszéletű nőket. Péládul a kőrösi magisztrá-
tus számadásai között szerepel, hogy 1688. május 30-án „Hoherunk[na]k 4 kur-
vák ki csapásátul fizettünk 4 gar[ast].”49 A közerkölcs megóvása tekintetében, ha 
szabadszemély paráználkodott, lehetőséget kapott arra, hogy házasságkötéssel 
mentse magát a súlyos büntetés alól. Például 1693. január 3-án a kecskeméti ta-
nács úgy határozott, hogy  

 
„Szappanos Pál szabados személy lévén, paráználkodván szabados Személlyel Gál 
Borkával, ezek felől is deliberaltatott, hogy a bika pénzt50 le tévén vegye el Szappanos 
Páll az Asszonyt, ha nem akarja el venni, legyen halál a fején …”  
 

Érdekességként említhető meg Barát Görgy esete is, akit paráznasággal vádol-
tak több ízben, s 1695-ben:  

 
„rea kénszerítetett az B. Tanástul hogy az harom büntetés közzül tudni illik magának 
feje vétele, holtig valö raboskodás a vagy Lenart Susannával kivel el esett volt felesé-
gül el vétele közül, mellyeket az M. Groff Kohári István Urunk székin tett törvény 
meg sulyosította ezekre sok ízben kénszerítetett Barát György választotta a holtig 
való raboskodást.”  
 

– tájékoztat a város jegyzőkönyve.51 A paráznaságot, házasságtörést még ha-
lállal büntették a 17. század végén, a 18. század elején. a kecskeméti tanács által 
1692. május 5-én Kács Tamást, „ki feleségét hűtlenül elhagyta, és más feleséget 
vett” kétnejűség vádjával elítélték és lefejezték. 1692. október 27-én Boda Már-
tonné és Csizmadia Ferenc paráznaságért „halálra ítéltetett”.52 

Nagykőrösön is a házasságtörők halállal bűnhödtek. Az ítélet végrehajtása 

felsőbb jóváhagyással történt a városban. A kőrösi tanácsnak kellett beszereznie a 

lefejezéshez szükséges pallost is. A városi számadások között szerepel 1709-ben, 

hogy „Egy Pallost vett[em]. Török Andr Úr parancsolattyábol” – jegyezte 

fel a számadó bíró.53 Az ítéletvégrehajtó hóhért, a bakót „mesternek” nevezték, 

nyilvánvalóan azért, mert nagy szakértelmet kívánt a munka. Kőrösről ismeretes 

ilyen kivégzés 1706-ban: „András Mester’k Őrné és Godány Mihályné fejek 

vételekért T. 16.” – jegyezték fel a város kiadásai között. A „Mester” a kivég-

zésért jelentős honoráriumot, 16 tallért kapott a várostól.54  

 
49  PML NkV SZK 1709/10. (1705/10). 219. 
50  Ha menyasszonyt vittek el a Három Város valamelyikéből, a tanács „bika pénzt”, „kan pénnzt” 

szedett be a házasulandóktól. 
51  Iványosi-Szabó 1996. I.: 147, 161. 
52 PML NkV SZK 1706/06 (1705/10). 106. 
53  PML NkV SZK 1709/10. (1705/10). 219.  
54  PML NkV SZK 1706/06 (1705/10). 106.  
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Az említett két asszony súlyos vétsége nem ismeretes, csupán feltételezhető, 

hogy házasságtörést követhettek el. A paráznaság azonban mindennapos do-

lognak számított, amelyet a város egyébként súlyos pénzbüntetéssel torolt meg. 

A városi számadások bőséges adatokkal szolgálnak erre vonatkozóan. Például: 
 

1702-ben:  
„Birsagia propter adulteniae 
Sz. Kiralyinal levő Aszszony Kurvasagaert fizetett Tall 8. 
Az Eőr Istokne kurvája fizetett Tall 8. 
Lami Nagy Gergely hasonlo büntetést fizetett polt 56//2. 
Almadi Nagy Mihaly Felesége Kurvasagaért fizetett Tall 26 P. 25. den 1.”55 
 

1704-ben: 
„Beretvás István szolgálója Kurvaságáert fizetett Tall. 9. pltr 39 d 1. 
Kő Gyuro paráznaságáert fizetett Tall. 7 Polt 56. 
Orvos ember Fia paráznaságert fizetett Tall 6 Poltr. 36. d 2.”56 
 

1707-ben: 
„Horvath Pal alias Lepedő rugo Paráznaságért adott Tall 17. P. 40. 
Puszti Kata Paráznaságaért adott Tall. 4. Polt 22.”57 
 

1716-ban: 
„T. Kűrthi Notarius hazasodvan adott fn 1. //12½  
Kis Mihaly Bika Penzt fizetett fn 11. //87. 
Konkoly Katát Czeglédiek el vivén adtak fn 1. 
Nagy István Fia ugyan Nagy Istv. Adott Bika Pénzt fn 11. 90.”58 
 

1727-ben: 
„Sarandi Samuelné Hómagiumot fizette’ f. 40”; „Gerecze Mihály Homagiumot 

fizett f. 40”.59 
 

A pénzbírság nagyságrendje kiemelkedő. A paráznaságért „kurvaságért” te-

temes összeget kellett fizetni a bűnösnek. A 18. század második évtizedétől már 

homagium (emberváltság) fizetésére kötelezték mind a nőket, mind a férfiakat. 

Érdekességként emelhető ki az is, hogy megváltozott a „bikapénz” értelmezése 

is. Eredetileg a Kőrösről elvitt menyasszony után fizették, később azonban a férfi 

szexuális bűncselekménye miatt lett kiróva. Ez lényegesen nagyobb összeg – 

 
55  PML NkV SZK 1702/03. 38–39.  
56  PML NkV SZK 1704/05. 36.  
57  PML NkV SZK 1707/08 (1705/10). 132.  
58  PML NkV SZK 1716/17. 16–17.  
59  PML NkV SZK 1727/28. aug. 20., aug. 23. 



697 

később még utalunk rá –, mint a leányváltság, azonos volt a paráznákra „kur-

vaságért” kirótt pénzösszeg nagyságával. 

A hatóság halálra ítélte azokat is, akik magzatukat elveszejtették. A kecskeméti 

tanács 1732. június 25-i határozata értelmében az olyan asszonyokat, akik 

elttitkolják terhes állapotukat, s a kisded halálát okozzák, „hóhér pallosa általi 

fejvételre ítéltetnek”.60 

A 18. században már viszonylag enyhébb ítéletek születtek, jóllehet a mezővá-

rosi hatóság rendre megismételte a közerkölcsök védelmezését szorgalmazó ko-

rábbi határozatait. Például 1754-ben Gábor Istvánné Tóth Annát rossz élete mi-

att, meg főleg azért, hogy bordélyházat tartott, kicsapták Kecskemét városából, 

házát pedig földig rombolták. Bujdosó Panna sem kerülhette el a hatóság meg-

torlását:  
 

„ki ez előt harmad nappal káromkodás és paráznaság végett a’ városból kicsapattatott, 
ismét vissza jött, és gyalog katonasággal éjszakánként paráználkodni merészelt, hurok 
áltlal, harangszó mellett ismét ki kissértetett ’s mentében 25 korbáccsal illetetett”  
 

– regisztrálták a történteket a város jegyzőkönyvében. A „kurvák”, parázna nők 

városból történt kiverésekor a delikvens nyakába – a megvetés, megszégyenítés 

fokozására – „szaros paczalt” is vetettek. 1758-ban a bábák tettek jelentést a ma-

gisztrátusnak egy „Kocza nevű menyecskére”, aki három hónapos terhesnek bi-

zonyult, s mivel „ezen czundra két rendbéli paráznaságot vállalt magára, de 

minthogy viselősnek találtatott, a’ farára kolomp köttetvén, a’ városból ki tilta-

tott” – jegyezték fel. Nagykőrösön 1761-ben egy gazda felesége paráználkodott a 

béressel, amire fény derült, ugyan büntetést nem szenvedtek még, de mivel foly-

tatták szerelmi viszonyukat, megszegve fogadalmukat, a városi tanács Pest vár-

megye tömlöcébe küldte őket.61 1808-ban Tóth András került a kecskeméti bíró-

ság elé. A vád szerint két szabad személyt (kurvát) teherbe ejtett, s mint közve-

szélyes embert, büntetésképpen a város katonának soroztatott be. Cegléden is 

történtek hasonló erkölcsi kihágások. Például  
 

„Kurutz Szabó Ferentz […] rovatott maga viseletű Ember”  
 

1824-ben  
 

„merészelt fényes nappal a’ Czigány musikusok által magát Muzsikáltatni az Város és 
Parochia közt”,  
 

 
60  BKML KkV Kiv. Jkv. 1665–1882. 4. 
61  Novák 1983: 19. 
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ezért a hatóság előállítani akarta, de nem jelent meg a vétkes személy. Ezért éj-

szaka a lakására törtek a város emberei, elővezették őt, valamint a nála tartózko-

dó „Szalkai Sára fajtalanéletű hajadon személyt”. Kurucz Szabót, mint  
 
„bírói parantsolatnak engedetlen és nős paráznaságban találtatott, 12 páltza ütésekkel 
fenyíttetett, Szalkai Sára pedig fajtalanságáért a bitófához ki-köttetett”  
 

– a tanácsi végzés következtében.62 

A közerkölcsök szabályozásában az egyház és a világi hatóság megőrizte szere-

pét a 19. században is. A kecskeméti tanács ilyen vonatkozású határozata 1839-ből: 
 

„többen lévén a’ városban oly személyek, kik szolgálat nélkül élvén, számukra lakhelyt 
bérelnek, ’s bujálkodván az erkölcsöket vesztegetik, ezen eláradt gonoszságnak akadá-
lyoztatása tekintetéből az ügyészi hivatalra bízattatik, hogy a’ város szolgái által, mind a’ 
korcsmákban, mind pedig a’ magános házaknál szolgálaton kívül tartózkodó 
személlyeket is fel keresvén, őket életmódjuk felől kérdezzék ki ’s egyéb környülállásaik 
fel jegyzése mellett azokat érdemlett büntetések elvétele végett ’e tanács eleibe állítsa.”63  
 

A kecskeméti tanács 1846-ban hasonló értelmű rendeletet bocsátott ki:  
 

„Hogy pedig minden éber vigyázat mellett is történhető károsítások mellékes okai 
eltávolíttasanak, megbízatik ezennel az ügyészi hivatal, hogy a’ gyanús házakat, s 
egyéneket a’ bizonyos életmód nélkül csavargó betyárokat, szabad személyeket, bizo-
nyos életmód nélkül tartózkodó izraelitákat összeírván, ’s mezei biztos Varga József 
által a’ szőlőkben kint lakosokat össze íratván, azok közül a’ nem helybeli szárma-
zásuakat hazájukbani kisértetés végett a bírói szék eleibe állíttassák be. ’S a’ helybeli 
gyanús egyének felett pedig szigorú felügyelést gyakoroljanak, ’s az éjjel portyázó őr-
mester ’s biztosoknak kötelességükké tétetvén ezen gyanús egyéneknek ’s lakásuknak, 
ahányszor csak lehetséges bizonytalan időbeni megmotozásuk, ’s hollétükrőli fürké-
szet. A korcsmárosok már szerződésüknél is fogva kötelesek lévén borivó házaikat té-
len 9, nyáron 10 órakor bezárni 6 pengőforint büntetés alatt. Ezen rendelet nemcsak 
hogy épségben tartatni fog, hanem ezen felül a kávéházakat is tulajdonosaik ezentúl 
hasonló 6 pengőforint büntetés melllet éjjel 11 órakoz tánczvigalmi időket kivéve kö-
telesek bezárni. A’ korcsmákba, kávéházakba rendesen hazárdjátékot gyakorlók, vagy 
ennek engedése 6 pengőforint büntetés terhe alatt tilalmaztatik, mely büntetés mind a 
korcsmáros vagy kávéson, mind a’ játékoson mind megannyiszor meg vétetni fog.  
A’ külső bátorság szilárdítása érdekében a’ számtalan rablás és lopások, melyek külső 
pusztáinkon csak nem minden éjjel végbe vitetnek, kényszerítvén a’ tanács a’ válasz-
tott közönséget, hogy ámbár tellyes reménysége van, hogy legközelebb tekintetes me-
gyei alispán Nyáry Pál úr elnöklete alatt teljesített tanácskozmány a’ tekinetetes me-
gyénél kedvező elfogadtatás nyervén, az érdemben kellő intézkedések tétetni fognak.”64 

 
62  Novák 1983: 19–20. 
63  Iványosi-Szabó 1991: 285–286. 
64  Iványosi-Szabó 1991: 311–312. 
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A hatósági ellenőrzés fontosságát igazolja az is, hogy az 1860-as évek végén, a 

kiegyezés táján már a vármegye szorgalamazta a különböző vallásos és világi 

egyesületek szervezését, működtetését a fiatalság ellenőrzése, erkölcsi nevelése 

érdekében. 

A Három Város hiedelem- és szokáskultúrájának teljességre törekvő feldolgo-

zása szinte lehetetlen. A 20. században a leggazdagabb, legszínesebb anyag a ha-

tárban élő parasztság, szegénység és pásztorok köréből ismeretes, elsősorban is a 

kiterjedt határú Kecskemétről. Hídvégi Lajos Cegléden a 20. század közepén 

végzett alapos kutatómunkája tárja fel a nagy határral rendelkező mezőváros – el-

sődlegesen tanyasi – lakosságának gazdag hiedelemvilágát.65 A mezővárosi gazda-

társadalom hiedelemkultúrája töredékes, főként történeti dokumentumok fel-

használásával lehet teljesebbé tenni (különösen sok hagyomány merült feledésbe 

a 20. század második felében, a paraszti társadalom és gazdaság szétzúzása, fel-

számolása következtében), egyben érzékeltetve az időbeli eltolódást, a népi kultú-

rában bekövetkezett, társadalmi vonzatú súlyponteltolódást. A szokások terén 

valamivel kedvezőbb a helyzet, de ez esetben is csupán történeti-néprajzi kutatás 

teszi teljesebbé a képet (pl. a lakodalom esetében). A szokások kutatása azt bizo-

nyítja, hogy a kevésbé tehetősek, főként a tanyavilágban élők – katolikusok –, 

őrizték meg többek között a szép névnapi, karácsonyi köszöntőket, míg a város-

ban ennek alig akad nyoma. 

A Három Város hiedelem- és szokáskultúrájának bemutatását történeti-

néprajzi adatokkal lehet teljesebbé tenni, arra törekedve, hogy általa térben és 

időben megközelíthető legyen az a nagyon gazdag hagyományvilág, amely a 20. 

század első felében jobbára csak a szegénység, a társadalom alsóbb rétegeiben élt 

– amely napjainkban csak hiányosan fedezhető fel az emlékezet alapján –, azon-

ban évszázadokkal korábban egységesebben jellemezte az egész mezővárosi népi 

kultúrát. 

 

 

HIEDELEMVILÁG 

 

A határban dolgozó parasztemberek s az éjjel-nappal a szabad ég alatt tartóz-

kodó pásztorok természetismerete magas szintet ért el a városban élőkkel szem-

ben. A tájékozódáshoz nélkülözhetetlen volt a Nap állásának, járásának ismerete, 

akárcsak az időmegállapításhoz is. Este, illetve éjszaka a csillagok töltötték be ezt 

a szerepet. Az éjfélt a püspökpálca vagy pásztorbot nevű csillag jelezte a bugaci pász-

toroknak. Az Esthajnalcsillag kapta a Sánta-Kata (Vénusz) nevet, míg Kaszás-

csillagnak az Oriont nevezték. Úgy tudják, hogy ez a csillag onnan nyerte nevét, 

 
65  Hídvégi 1992. 
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hogy amikor hajnalban feljött az égboltra, akkor indultak a mezőre kaszálni az 

emberek. A Tejutat Fiastyúkként ismerik széles körben. Jellegzetes csillagnak 

számított a Legeltetőcsillag, amely éjfél után egy óra tájban mutatkozott, s indult 

meg akkor legelni a marha a pusztai legelőn.66 

A Nap és a Hold fényének változása az időjárásra is enged következtetni. 

Naplementekor például, ha nagyon vörös az ég alja, azt jelenti, hogy másnap sze-

les idő várható; vagy ha felhőben nyugszik le a Nap, esőre lehet számítani. Ha a 

Holdnak „udvara” van (felhőkoszorú övezi), szintén az időjárás esősre fordulásá-

ra lehet számítani, akárcsak ha „fáradtan világít”, azaz bárányfelhős az égbolt. Té-

len, amikor szikrázóan világít a Hold, nagyon hideg éjszakára lehet számítani.67 

Elsősorban a pásztorok ismerték a széljárásokat. Herman Ottó a bugaci pász-

toroktól a fölszél, alszél, déliszél, a hideg, csípős büdös szél, az „az anyjáról fújó”, 

nyárnyugati, a funai szél nevűeket ismerte meg.68 A kecskeméti homokpusztákon 

különösebb hírnévre tett szert az az erős szél, amely felkavarta a homokot a leve-

gőbe. Ezt nevezik jászesőnek a másik két városban is. Bugacon nóta is megörökíti: 
 

Tázlár, Bócsa, Bodoglár, 
Három átkozott határ, 
  Ahun eső sohse jár. 
Jászesőtül gyün a kár 

 

Szappanos Jolán közlése szerint a jászesőt tázlári esőnek is mondották Bugacon. 

Ha a homokpuszta feltörésére került sor, az a mondóka járta, hogy „Homokpuszta 

Köncsög; Attul Isten möncs mög”.69 

A paraszti és pásztorélet számos mozzanata szövődött át babonás hiedelmek-

kel. A természetfeletti erők, „nagy tudású” emberek (az ésszerűség határán belül, 

vagy azt felülhaladóan) különböző mágikus eljárásokat végeztek, rontás, valamint 

annak elhárítása, varázslásgyógyítás, szerelmi kapcsolatok teremtése, jó termés, 

természeti csapások elkerülése érdekében. 

Barna Gábor nagykőrösi kutatásai során csupán homályosan bukkan fel a 

tátos, táltos, garabonciás alakja. A tudós, rendkívüli erővel, látással rendelkező 

ember hetedik gyerekként született, vagy burokban jött a világra. Tehát elsősor-

ban szerencsés élet elé nézhetett. A tátos eredeti értelemben már nem ismert a tu-

datban, Barna mint mohó, vakmerő emberként említi: „Aj, de tátos vagy.” Aki fog-

gal születik, szintén nagy tudásra tesz szert, tudós ember lesz, garabonciás. Tulaj-

donképpen az élő hiedelem nem tesz különbséget a táltos és a szintén természet-

feletti erővel rendelkező lény, a garabonciás, garabonciás diák között. A kőrösiek 

 
66  Barna 1978: 434. 
67  S.gy. (Cegléd, Nagykőrös). 
68  Herman 1904. 
69  Szappanos 1981: 88. 
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hiedelme szerint így nézett ki a garabonciás: egy nagy szürke felhőből ereszkedett 

alá egy fehér ember, akinek hatalmas bajusza, nyakig érő haja volt.  
 

„Ha nem tettek a kedvükre, vihart kavartak föl, nagyon olvasott embörök voltak, oszt 
ebből következtettek sok mindöre… a garabonciásnak olyan hatalma volt, hogy felült 
a kocsira, olvasott egy könyvet, osztán ment a kocsi magától”  
 

– vélekedtek a nagykőrösiek. A ceglédiek szerint is vihart támasztott a garabonci-

ás, s a levegőbe emelkedve távozott el a tett színhelyéről.70 

Történeti, néprajzi adatok is utalnak a táltos, garabonciás létezésére a Három 

Városban. A táltos alakja Kecskeméten bukkan fel 1789-ben. Egy Diós Aloysius 

nevű gyöngyösi születésű ember jelent meg a városban, s azt állította, hogy 

„Krim Tatárországból” érkezett. Tető József tett ellene panaszt a magisztrátus-

nál, mondván, hogy  
 

„maga Sertvést ölni lévén, a’ Házban csábító és Tátosképpen bé ment, feleségét el 
rémítette, rontással mivel fenyegetvén azt, magát gazdává tette, ételt és bort hozatott 
véle”.  
 

A város elfogatta Diós Aloysiust, s hogy „máskor rémítő és csábító ne legyen, jó 

forma 15 páltzákra fenyíttetni rendeltetett”, született meg az elmarasztaló ítélet.71 

A tátos, tudása tekintetében, tulajdonságai alapján megközelítően azonos volt a 

garabonciással, és rendszerint a pénzásás tudományának is birtokában voltak. 

Cegléd mezőváros tanácsa 1794. augusztus 11-én fogta vallatóra „Tóth József, 

Ujheli születésű 33 Esztendős, Nyötelen pápista” legényt, aki vallomásában be-

szélt tudományáról:  
 

„Sárkány hordozó garabontzás Deáknak vallottam magamat […] Mondottam hogy 
nagy bajunk akkor midőn férgeket viszünk Szeretsén Országba. Ezek a férgek pedig 
ugy öszve tsigáznak bennünket, mind a’ mákot, hanem az után az Isteni erő ismét 
öszve visz bennünket.”  
 

A „garabonciás deák” végül is bevallotta, hogy szökevény katona, az „Alvintzi 

Regementye 2ti Major Companijából”, s Péterváradról jött Ceglédre. Megállapí-

totta a bíróság, hogy  
 
„Toth Joseff szökevény Katona Külömben Újhelyi születésú, ki is Kassa városában jó 
ideig mint eszelős élősködött, az után pedig […] passust ki tsalván holmi tsalárdságai 
után mint garabontziás Deák […] a’ mint Önként való vallás tételéből ki teczik, élős-
ködött Czegléden”.  

 
70  Barna 1978; Hídvégi 1992. 
71  BKML KkV Tan. Jkv. 1789. 
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Bódi Istvánt pénzásó tudományával ámította, mint vallotta a „garabontzás”:  
 
„Nem találtunk semmit: az általam tőle el lopatott, és az földbe ásott tulajdon fazekát 
el ismérte, és így ki tanulta hogy hamis ember vagyok, és így fogván rajtam, az Város 
Házához hozott…”  
 

– ismerte be töredelmesen vétkét a vádlott.72 

Az említett példák bár csalásról szólnak, de egyben bizonyítékul is szolgálnak 

a táltos alakjára vonatkozóan, amely élt a köztudatban, hiszen ezért sikerült meg-

téveszteniük az egyszerű embereket. Hasonlóan ismert alak volt a pénzásó, pénzlá-

tó, aki ha rajtakapták a csaláson, nem kerülte el a szigorú felelősségre vonást. 

A „pénzásás”, illetve „pénzlátás” gyakori jelenség volt a Három Városban. 

Nagykőrösön a köztudat úgy tartja, hogy a földbe ásott kincs láng formában tisz-

títja magát. A hagyomány szerint a török hódoltság korában bivalybőrbe varrva 

ástak el sok aranyat, s az minden hetedik évben fellángol, tisztítja magát. A kőrösi 

Nagyerdőben álló terebélyes tölgyfa, mely a Kincses nevet kapta, erre a hagyomány-

ra utal. A Három Városban laktak „kifejezetten” pénzásó tudománnyal bíró em-

berek is. Kecskeméten például ilyen személy volt Csala Kata, Dávid Ádám fele-

sége, akit szintén csalás vádjával állítottak bíróság elé 1754. október 28-án. Tisza-

roffon született, s tudományáról így vallott:  
 

„Alig nyolcz esztendős koromban Pulyka György néném ki Fülöpszálláson meg holt, 
aczél tükrön pénzt nézni tanított […] Mikor még gyermekem nem lett, ollyan próbát 
milyet magok a’ háznál eltettek, az ollyat meg találtam.”  
 

A bíróság felszólítására elmesélte, hogyan találta meg Farkas Gergely eltett pénzét:  
 
„Meg kenték a szememet és egy aczél tükröt attak a’ kezembe ’s éppen reá mutatott 
az ágas töviben, a’ hol el volt ásva […] Farkas Gergely, Szalai Jósef és Szana Istvánné 
osztán ki vittek a’ pusztára hogy talán a’ régi tétemint is meg látom ha a’ Próbát meg 
láttam, de semmit sehol sem láttam…”  
 

– mondotta az asszony. Szanáné sógora volt Pulyka György, aki nagy tudományú 

ember hírében állott. Az ő felesége tanította meg Csala Katát a pénzlátásra, de ő 

maga is értett hozzá. Szanáné is szerette volna ezt eltanulni, s kérésére a „sógo-

rom fain mák olajjal meg kente a’ szememet, de nem láttam semmi pénzt” – is-

merte be a bíróságon. A pénzlátás tulajdonképpen táltosság, boszorkányság is 

volt egyben, s ilyen tulajdonsággal rendelkezett Csala Kata. Ő tagadta, azonban 

Farkas Gergely bizonygatta, hogy Csala Kata „tátosnak” tartotta magát. Ezért 

kérdezte bírája tőle:  

 
72  Novák 1983c. 
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„Compániában vagy és tudod miképpen esküsznek és imádkoznak a’ Boszorkányok 
és hogy Pecséted vagyon és Farkas Gergelynek is szerzesz mellyel közitekbe állhas-
son”  
 

– szólt a vád. Kecskeméten 1763-ban is pénzlátó ügyében tartott vizsgálatot a ta-

nács:  
 
„Gaál András és felesége nem külömben Lakatos Szabó István felesége valamelly 
aczél tükör által babonás mesterséggel ugyan Gál András gyermeke által kit 7diknek állí-
tattak a’ veteményes kertben néhai Kocsa Ambrus fundusán pénzt nézettek.”  
 

A magisztrátus elé került a dolog, „minémű gonosztéteményekért” büntetéssel 

sújtották őket. A két asszonyt 12 korbácsütésre, az egyik férfit 12 botütésre, és 

Gál Andrást pedig, amiért társát szidalmazta, 30 botütésre ítélték.73 

A garabonciás, tátos vagy táltos tehát lehetett férfi és nő egyaránt. Rendszerint 

túlfűtött érzelmi állapotúak, gyenge idegrendszerű, egzaltált emberek voltak.  

A pénzlátás, pénzásás tulajdonképpen minden esetben csalásnak bizonyult.  

A ceglédi tanács főbírájának jegyzőkönyvében egy másik hasonló esetet örökítet-

tek meg 1827-ben. Egy cigány embert, Bülüli Farkas Pált azért állították a bíróság 

elé, mert Veres Mihályt, s annak feleségét, Beretz Ilonát, valamint Csorba Jánost 

azzal  
 

„tsábította el, hogy az ő házánál, tudnillik Csorba Jánossénál pénzt tudna ki-ásni, és 
mondván hogy azt előbb fel nem lehet a’ földből venni, még nem Veres Mihály nem 
gyarlokodna”.  
 

Veres Mihályt és Csorba Jánost egy mutatott helyre állította, „’s meg hagyta 

nékiek hogy ásnának, mert ott vagyon a’ pénz el rejtve”. Ekkor derült ki a turpis-

ság: miközben a két lóvá tett férfi kutatott az arany után,  
 
„Bülüli Palkó Veres Mihály feleségét (:a’ ki egyéberánt is gyenge elméjű:) tsalárd be-
szédeivel el ámította, ’s azzal paráználkodott…”  
 

Mindezért a „tudós” cigányt egynapi áristomba zárásra büntették, és 12 korbács-

ütést mértek rá a deresen.74  

Napjainkban a kincsásás, kincskeresés a régészeti lelőhelyek illegális felkutatá-

sában fedezhető fel. Ennek is vannak korai előzményei. Nagykőrösön például ar-

ról esett szó az akolbeli gazdák között 1749-ben, hogy „némely emberek sok ha-

 
73  BKML KkV Tan. Jkv. 1754, 1763. 
74  PML CV Tan. Bírói végz. Jkv. 1727/28. 
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szontalan ásásokat tesznek, imitt amott pénzt keresnek a földben” – közli Már-

kus István.75 

A mezővárosi hiedelemvilágnak is jelentős alakja a boszorkány, aki általában 

asszonyszemély. Tudásuk magasabb szintű volt a táltosokénál, garabonciásoké-

nál: nemcsak rontani tudtak – melyet minden esetben bosszú váltott ki –, hanem 

gyógyítani is. Ismerték a füvek jótékony és ártó hatását (a 17. században több ku-

ruzsló asszonyról történik említés Nagykőrösön például, akik füvekkel gyógyítot-

tak a tanács megbízásából is76), s hogy hatásosabb legyen tevékenységük, mágikus 

cselekedetekkel is gazdagították munkájukat. A boszorkányokat rendszerint „bű-

bájosságuk” miatt üldözte az egyház s a világi hatóság egyaránt, mert úgy tartot-

ták, hogy akik az ördöggel cimborálnak, és nem istenfélő emberek, azok a tör-

vény legnagyobb szigorával büntethetők. 

Nagykőrösön több boszorkányt is kivégeztek a 17. században. E város lelkes 

szépírója, Nagy Lajos úgy tudta, hogy 1605-ben is volt boszorkányper a mezővá-

rosban. Bubori Györgyné, a szépasszony bájolta el a főbírót, amiért is halállal kel-

lett lakolnia.77 Nagykőrösön több alkalommal lobbant fel a máglya, így 1645-ben 

is. A város kiadásai között szerepeltek a boszorkányok kivégzésével kapcsolatos 

költségek [ti. a törököknek, a vajdának kellett ezért is vérdíjat fizetni – N.L.F.]:  
 
„Erdős Mihok adot [..] a’ Wayda fizetesere. Fől wetet dn 75 es az Azzonok halalara 
igért dn 50 eggiűtt f 6 dn 30 […] Adam Marton bora arrabol haylot kezűnkbe mind 
az Azzoniok halala es a’ Wayda fizetesere .s. Az Potharazti főld ber f 15 dn. Az 
megh egetet Azzonyok halalat az be szedet Penzen föllyűl toldottuk Megh Waros 
Penzewel f 79 dn 16. Katona Benedeket es Darin Istvant hogi Pestre fől kűltűk a’ 
Kadiahoz az megh Egetett Azzonyok halala felől az Wezer es Nazul lewelewel ak-
kori kőltsegűkk ű kegielmőkk dn 30.”78  

 

Az 1605-ös boszorkánypernek nincsen valóságmagva, azonban Bubori 

Györgyné élő személy volt a mezővárosban. Feltehetően boszorkányság vádjával 

illették, mert a városi tanács számadáskönyvében feljegyezték 1649-ben, hogy 

„Bubori György feleségére három várostul csinyált törvény végett” fizettek 25 

tallért, s külön azért vállaltak költséget, hogy az egyik cívisgazdát felküldték a 

Rucskán lakó Kátay Ferenc földesúrhoz, tájékoztatni őt az ítéletről, amely bizo-

nyosan halált jelentett. Ezt megelőzően tudomásunk van arról, hogy Tatár Lu-

kácsnak azért fizetett a kőrösi magisztrátus, mert „az ördöngős Asszonyt fölvit-

ték az Vajdának”, vagyis a budai töröknek.79  

 
75  Márkus 1943: 52, 55.  
76  Novák 1983c. 
77  Nagy 1933; Szilády–Szilágyi 1863. I.: 166–167. 
78  PML NkV SZK 1645/46. 37, 91, 179, 189. 
79  PML NkV SZK 1649/50. 
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A legismertebb boszorkányperre az ötvenes években került sor. Mint utaltunk 

rá, Nagykőrösre jelentős bevándorlás történt a 16–17. században. Többek között 

Baranyából is érkeztek, elsődlegesen is kézműiparosok (kovács-, szűcsmesterek). 

Közöttük található Pánczél István, aki neve alapján kovácsmester lehetett. Mint 

kézműiparos, jószággal nem rendelkezett (marhaszámot nem írtak össze nála), 

viszont 1645-ben 3 forintot – viszonylag jelentős – pénzösszegű adót fizetett a 

városnak. Felesége – a többi iparosnéhoz hasonlóan – kiskereskedelmi tevéke-

nységet folytatott, kofa volt. A bormérés a város joghatóságába tartozott, s akik 

„ál korcsmát”, engedély nélkül mérték a bort, azokat büntetéssel sújtotta a város: 

„Pánczél Istwanne’ bor arulasért 1- Araniat” fizetett 1653-ban.80  

Pánczél Istvánnét és társát boszorkányság vádjával illették, s ezért 1654-ben 

kivégezték. Két asszonyt, „Pánczél Istvánné Örsébetet” és „Nagy Mihályné Su-

sannát” vádolták meg boszorkánysággal, s „mint nyilvánvaló ördögi tudománnyal 

bíró bűvösbájosokat és ördögi jövendőmondókat” ítélte a Három Város bírósága 

máglyahalálra. Kegyetlen megkínzatásuk után beismerték bűnösségüket a szeren-

csétlen asszonyok:  
 

„nem tagadván ezen Pánczélné […] Baranyában tanulta ördögi tudományát, ugy 
hogy leányzó gyermeket férfi gyermeket igen könnyen meg tugygya változtat-
ni és az meddő aszszonyoknak is méheket meg nyitván szülőkké téheti az ő 
tanulta ördögi cselekedetei által”.81 

 

A kivégzés nagy terhet rótt a városra, költségébe került a vármegyébe történő 

utazás is, tetemes hasznot húzott belőle a török hatóság. A boszorkányok halálra 

ítélése és kivégzése kapcsán jegyezte fel a város számadója 1654-ben, hogy a 

máglya oszlopának kötözéséhez szükséges  
 

„hárs köteleket Boszorkanyokra dn 8. Füle Istvank kőltseghere adtam dn 25. bos-
zorkanyra valo hitellesek el menetelekor. Kőver Istva’, és Haynal Martonnak Uti 
kőltseghre adta’ Vice Ispa’ Úrhoz Eőrdőnghösők fellől valo Fassiok fel vitel. f 1. 
Eghet bort egy hóhenek dn 2.” 82 

 

A városi tanács a teher fedezésére különadót szedett be. Ennek igazolására 

idézzük az 1654/55. esztendei városi adóösszeírást, amelyből azokat a cívisgaz-

dákat és iparosokat emeljük ki, akik a boszorkányok kivégzését külön is fizettek 

(f = forint; dn = dénár; m = marhaszám):83 
 
„f 7 dn Ghrecze Márton m   48  f 5 dn 

 
80  PML NkV SZK 1653/54. 261. 
81  Novák 1983c. 
82  PML NkV SZK 1654/55. 162, 165. 
83  PML NkV SZK 1654/55. Descriptum Census A. 1654. 
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       Eördönghesekre dn 80 
f 8 dn Sepsei Szabo János m     –  f 8 dn 
       Boszorkanyokra 1. Tallér 
f 7 dn Nagy Mihály*  m   70  f 7 dn * Zsuzsanna felesége boszorkány 
f 3 dn Szabo Benedek  m     2  f 3 dn 
       Eördönghesekre dn 60 
f 4 dn Duus Pál  m     4  f 3/1 
       Eördönghes dn 60 
f 6 Daroczy Jaanos  m   20  f 3 dn 
       Eőrdőnghösekre dn 80 
f 4 dn Panczel Istvan* m     –  f 3/1  * Örzsébet boszorkány férje 
f 22 dn Bene György  m     –  f 22 dn 
    Eőrdőnghösök halara magha szolgay 1. Tall. Igertek 
f 8 dn Szűcs Dőmőtőr  m 100  f 8 dn 
       Eőrdőnghösökre 2 Tall. 
f 3dn Szabo Márton  m   12  f 3 dn 
       Eőrdőngheseker dn 35 
f 2 dn Keszy Andrásnl m     –  f 2 dn 
       Eghesekre dn 25 
f 6 dn Szabo Mátyás  m   17  ff 5 dn 
       Eőrdőnghösekre dn 35 
f 3 dn Kövesdy Benedek m     4  f 3 dn 
        Eőrdönghes dn 25. 
f 8 dn Adam Márton  m 200  f 8 dn 
       Adott 6 tallert Eőrdőnghes 
f 1 dn 60 Kowacz Janos m     –  f 1 dn 60 
       Eghesekre dn 20 
f 8 dn Thúri István  m 110  f 8 dn 
       Eghesek dn 80. 
f 7 dn Preczeny János  m   70  f 7 dn 
       Fára f 1 Eőrdőnghes 
f 6 dn Karay Ferencz  m   16/1 f 6 dn 
       Eőrdőnghesek halal. 1. Tall. 
f 4 dn Molnár György  m   12  f 3 dn 
       Eghetek dn 50 
f 6 Nagy Pál   m   71  f 5 dn 
f 2 dn Farago Benedek m     –  f 2 dn 
       Eőrdőnghes dn 35 
f 4 dn Eőttwős Páll  m     3  f 3/1 
f 8 dn Peczök János  m     1  f 8 dn 
       Eőrdönghes dn 80. 
f 3 dn Czűz Pethőr  m     6/1 f 2/1 
       Eghetesekre dn 20. 
f 6/1 Wargha Mihály  m     8  f 6dn 
       Eőrdönghes dn. 80. 
f 4/1 Kowacz János  m   20/1 f 4 dn 
f 2 dn Tathar Máté  m     –  f 2 dn 
       E’ghesekre f 80. 
f 4/1 Horgas György  m   21  f 4 dn 
       Eőrdőnghes dn 25. 
f 2 sn Jakabbfi Benedek m     2   f 3 dn 
       Eőrdőnghösökre dn 20. 
f 2/1 Wargha István  m     2  f 2/1 
       Eőrdőnghesek dn. 15. 
f 4 dn Benne István  m   16  f 4 dn 
       Eőrdöngh dn 40. 
f 4 dn Szappanos Ferenc m     4  f 3 dn 
       Eőrdőnghesek f 1. 
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f 3 dn Czuzai Szabo István m     –  f 3/1 
       E’ghetőkert dn 40. 
f 3 dn Barbely Mihaly m   4/1  f 3 dn 
       Eőrdőnghesek Adott 1 Ar[any]at 
f 3/1 Lakatos Mihály  m     –  f 3 dn 
       Eőrdőnghesek dn 10. 
f 8 dn Palffi Benedek  m     1  f 8 dn 
      Eőrdőnghösek Adott 2 Tallerokatt” 

 

Többször ítélkeztek boszorkányok felett a 17. században.84 Például a kőrösi 

számadó bíró feljegyezte 1671-ben: „Boszorkányokra való szedés jött be bírák 

uraimék kezéhez 57 ft. 84 d.”85 A boszorkányosságot megvizsgálta Pest vármegye 

törvényszéke is, annak jóváhagyásával, mint tették 1654-ben a két boszorkány 

esetében, hajthatták végre a halálos ítéletet. Ilyen ügyben jártak a vármegyén a vá-

ros emberei 1672-ben is: „3 Junÿ Fűlekre kúldve’ Kővér Istvánt Fruttus Martont 

es Joo Mathet az Boszorkanj felől Kőlczeg f 2 dn 30.” A vádlott további sorsa 

nem ismeretes a dokumentumokból.86  

Hogy történt máglyán égetés Nagykőrösön később is, 1716-ból ismerünk 

adatot rávonatkozóan. A város számadásai között szerepel, hogy az „e’getető 

Hóhérnak fn 23. den 50.” munkadíjat fizetett a tanács.87 1718-ban is szó esik 

boszorkányokról: „Patyik Mihálynak Pestre a boszorkányokat fel keserven 

Den 83½” útiköltséget, viaticumot fizetett a tanács.88 Pest vármegye ítélkezett 

felettük, sorsuk azonban nem vált ismeretessé. A helyi bíróság is számos 

boszorkányos ügyet tárgyalt, azonban ezek nem végződtek már máglyahalállal. 

Mária Terézia királynő 1768-ban megszüntette ezt a büntetési formát. 

A boszorkányossággal kapcsolatban érdekes adat ismeretes Kecskeméten. 

Egy asszony bíróság elé került, akit korábban boszorkánysággal vádoltak Hód-

mezővásárhelyen, s ellene vizsgálatot is folytattak, vizes próbára bocsátották:  
 

„Deső Ferenc Vasarhelyiensis fatens Tudgya hogy Vásárhelyen […] (akkor tizedes lé-
vén) az inqusitio után az vízre vitték ezen említett asszonyt, az fatens is jelen volt 
ugyan ő is vette az vízben de alá nem ment az vízben, hanem mint a tök fen lábbot, 
mellyért jó készülettel égetni ki is vitték, de az szegedi Tisztek fogták pártyát ugy 
szabadult meg a tűztől…”  
 

 
84  Itt is szükséges megjegyeznünk, hogy e korból csupán Nagykőrös mezőváros levéltárának anya-

ga maradt meg viszonylag épségben, ellentétben Cegléddel és Kecskeméttel, ahol súlyos kárt 
szenvedett a történeti forrásanyag. 

85  PML NkV SZK 1671/72. 
86  PML NkV SZK 1672/=3. 85.  
87  PML NkV SZK 1716/17. 33.  
88  PML NkV SZK 1718/19. 60.  
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– jegyezték fel 1696. május 9-én a városi jegyzőkönyvben.89 Vásárhelyen a kato-

nák mentették meg a boszorkánysággal vádolt asszony életét, de nem ismeretes, 

hogy Kecskeméten miért került bíróság elé, valamint sorsa felől nem maradtak 

fenn írásos dokumentumok. 

Kecskeméten gyakran kerültek asszonyok boszorkányság gyanújába, de óva-

dék fejében a városi hatóság szabadon engedte őket. Például 1686-ban „Farkas 

Simonné Boszorkánysággal vádoltatott kiért a fogházban vettetvén vette ki ke-

zességen 500 forintig az maga hitvese” – a városi jegyzőkönyv tájékoztatása sze-

rint. Ugyancsak ebben az esztendőben  
 

„boszorkánysági Suspicioért a fogházban vettetvén Gyolyainét kezességen kivötték 
Gyolyai István és Gergely Nádi Mártonnal Eöt Száz forintig hogy mikor kevántatik 
elö allittyak…”  
 

1688-ban Vecseri Péter, Fodor Pila, Docziné, Pető Andrásné „boszorkánysági 

Suspicio” miatt került a város fogházába, ahonnan 500 forint óvadék fejében ke-

rülhettek ki,  
 
„Vásárhelyi János Deák Demeterné hasonló Boszorkánysági Suspicio miatt fogház-
ban vettetvén N. Dull Mihály Úr Parancsolattyára bocsátottuk ki kezességen…”  
 

– rendelkezett a tanács.90 

Az „ördöngösök”, boszorkányok egyik fő tudománya volt tehát a nemek 

megváltoztatása. Kecskemét városa 1696-ban tárgyalta János cigány vajdáné 

ügyét, aki ellen így vallott egy tanú:  
 

„viaszból tölcsért csinált és vízbe tévén lött olyanná mint a’ haj, ezzel akarta varásolni 
azt, hogy ezen ezen fatensnek ne lánya, hanem fia születtessék, mellyért adott is neki 
ezen fatens hat sajtot, azután ki vévén belőlle az vízből az tölcsért, ismét bele tette 
azon vízbe ugyan csak tölcsérré lött, azon viasz háromszo’ lött hajjá, háromszor töl-
csérré”.  
 

A kísérlet azonban kudarccal végződött, s a nemek megváltoztatását minden bi-

zonnyal – akárcsak a kőrösi asszonyok – mágikus, misztikus cselekedetekkel kí-

vánták elősegíteni, ami eleve sikertelennek bizonyult.91 Az említett cigány asszony 

1686-ban is a törvényszék előtt állt varázslás vádjával. „Cigány János Nénnyének 

János Vajdánénak” „boszorkányos varáslását” egy tanú, Balog János a követke-

zőket mondotta el:  
 

 
89  Iványosi-Szabó 1996. I.: 166. 
90  Iványosi-Szabó 1996. I.: 129, 135. 
91  Papp–Szabó é. n.; EA 4233. 
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„Hallotta Mezei Petitől hogy eleitől fogva varáslásával élt oda fel is, hallotta Mezei 
Miklóstól, hogy a békát eleven meg töltötte kölessel az fazékban meg főzte.”  
 

Ezt a varázsszert a cigány asszony egy kárt szenvedett asszonynak is ajánlotta, 

hogy megtérüljün a kára.92 

A boszorkányok fő tudománya a gyógyításban rejlett, amelyet rontásra is fel-

használtak. Nagykőrösön például a Három Város bírósága 1636. február 9-én 

tárgyalt hasonló peres ügyet. A nagykőrösi illetőségű Madarász Gáspárné vádolta 

a kecskeméti Barkó Lőrincnét, Barkó Lőrincné nénje, Barkó Andrásné megéteté-

se, mérgezése kapcsán. A tanúként kihallgatott kecskeméti lakos, Szőke Gergely-

né elmondotta:  
 

„megh esküven az In’ Nevere, Wallom hitőm után az mult Tavalj Eztendőben, Barko 
Andrasne hogÿ Giermek agiban fekűt, en hozza latogatta’, es ugian az magam 
Hazanal főztem őnnj walót nekj. Ez telben őzwe wezzenek az Sz. Katalin Azoni Napi 
sokadalomkor Barko Lőrinczne Azoniommal Madaraz Gasparne, es en is ot woltam 
Barko Lőrincz uram hazanal, Rea’ jőwe Madaraz Gasparne, es kezde rutul 
szjdalmaznj, hogy Moslek Kurwa, Tolnanis Kurwa woltal te Barko Lőrinczne, es 
Keczkemethennis Kurwa wagÿ, az Leanodatis Kőrősőn az Agÿbol wontak kÿ. Barko 
Lőrincz neÿe ez szokra fel tamada .s monda; Nem igazat mondaz mert en hozam 
senkj nem tud semmiitis mondanj, sem az Leaniomhoz, de az te Leaniodat Mezőn 
hordoztak, Orczatlan hiszen el akarod wala rontanj az Menieczket welem hogi 
giermek agiban fekűt. Een azon ugian el hűlek gondolva’ hogÿ en főztem őnnj nekj 
.s egiűt őttem wele .s. Nekemis Nawaliam eset wolnaÿ…”  
 

Tehát Szőkéné ártatlan, viszont Madarászné bűnösnek mutatkozott a mérgezés-

ben, s ezt Barkónéra akart kenni. Barkó Lőrincné kijelentette, hogy Madarászné 

rágalmazása szerint „Tona’ az Urat maga etette wolna megh”, de ez nem felelt 

meg a valóságnak,  
 
„ugi mondotta Barko Lőrinczne, hogi hizem megh akarod wala welem etetnj az 
mőnieczket, Ada’ Gergelj Leaniat, ihon mostanis az etető hane’ hized, azt az ete-
tőt előnkbe hoztak, az Borbeljokkal megh probaltattuk .s. Merkuriannak [hi-
gany – N.L.F.] mondottak, meliet tagadot Madaraz Gasparne, de Bako Lőrintzne 
hitwel rea’ mondot hogÿ nilva’ ő atta, Madaraz Gasparnet penigh az hitre az Tőrvenj 
azert nem ereztőtte, miwel hogi annak előtteÿs maradot nielwe’…”  
 

A bíróság ítélete:  
 
„Az 3rom Waras Tőrwenje ezt talalta, miwel hogi gilkossagot akart czelekődnj Ma-
darazne, halalt erdőmlene; Barkone penigh meg nem czelekődte, mind maga Lőlket 

 
92  Iványosi-Szabó 1996. I.: 129. 
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meg oltalmazta, az bűnteleneket sőm rontotta ell, .s hitwelis rola megh mondot hogi 
Madarazne adta Neki az etetőt, az Tőrwen bűntelennek talalta Barkonet…”93 

 

Nagykőrösön 1769-ben tárgyalt a bíróság hasonló boszorkányügyet, amikor 

tanúként idézték meg Sinórnét,  
 

„mitt tudna Csonka Mihályné bűvös bájos vagy Tudákos voltárul mellyel másokat 
rontana egésségben és ismét meg gyógyítaná?”  
 

– tették fel neki a kérdést. Ő elmondotta, hogy Csonkáné egy alkalommal kért tő-

lük búzát, de nem adtak neki, mire mérgesen megjegyezte:  
 
„no nem adtok búzát, de meg bánynyátok”, és úgy is történt. Már másnap „mingyárt 
belé esett a’ Kötésbe: és senki orvosolhatta ámbár eret is vágtak, köpölyözték, Kenték 
innya adtak”,  
 

nem használt semmit a gyógymód. Ezután látogatta meg Csonkáné Sinórnét, s 

látva annak kínját, megjegyezte elégedetten:  
 
„Jól van biz az, had kínlódgyon, míg el is reszket belé, a’ minap búzát kértem tőle és 
nem adott, el tagadta, hogy nintsen, holott akkoris az Ura Buzával bánt.”  
 

A szomszédok javaslatára Sinórné magához hívatta a „boszorkányt”, aki el is 

ment hozzá,  
 
„őtet egyszer meg Kente és a’ mosófát meg melegítvén arra reá fektette, és azonnal 
tsak hamar el tágulván belőle a’ nyavaja úgy jobban lett hogy semmi gondgya nem 
lett”.  
 

Ugyancsak Nagykőrösön történt 1771-ben, hogy Fekete Istvánné „négy heti 

Gyermek ágyában” feküdt, amikor Székely Istvánné ivóvízért ment hozzájuk, s 

megtapogatta a gyermekágyas asszony mellét, s mondotta: „Ennye szomszéd 

Asszony, hiszen tele van a’ kend mellye.” Ezután harmadnapra „mingyárt nem 

vólt Fekete Istvánnénak teje, meg csökönt, holott az előtt elég teje vólt”, s a cse-

csemőt az anya kénytelenségből „ételre kapatta”, minek következtében „csak úgy 

csenevészedett a’ kis gyermek, és most sem jó semminek” – panaszolták a bíró-

ságon. Fekete Istvánné boszorkánysággal vádolta meg Fitosnét is ugyancsak az 

1771. esztendőben, aki így fakadt ki a bíróság színe előtt:  
 
„azt mondotta hogy az Telyét el vittem, és következésképpen a’ ki azt cselekszi az 
nem tiszta személy hanem Boszorkány, én pedig el vittem és Boszorkány vagyok… 

 
93  PML NkV Tanács Jkv. 1636–1718. 26.  
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megh Tüzes Tolvajnak is mondott, ugy annyira hogy már mint jó csendessen élni kí-
vánó edgyügyü Keresztény Szegény adó fizető gazdácska, Házamba is miatta nem 
maradhatok, mert már félre téve minden Szemérmet, szeretetet, Istentől való félel-
met, ’s járván a’ szomszédjainkat arra kéri őket reám bosszantván: hogy vessék le né-
kem a’ Házam árát, és vessenek ki az Házamból”.94 

 

Kecskeméten Dócziné ellen emeltek vádat boszorkányság miatt 1696-ban. Az 

egyik tanú elmondotta a bíróságon, hogy szalonnát kért Dócziné Deák Istvántól, 

s mivel nem kapott tőle, „nyavalya esett” a feleségébe. Deák ezért meglövöldözte 

a boszorkány ablakát, s utána meggyógyult a felesége. Nyúl János nem adott fát 

Dóczinénak, amiért őneki tulajdonította a lábfájását. Kis Antal pedig azt a vallo-

mást tette, hogy Dócziné fiától tagadta meg a fuvarból kért részt, s  
 

„azon étzaka Dócziné reám jött ugy meg ütte az vallamat ököllel, hogy mindgyárt 
jaidultam, sok ideig az szamhoz sem vehettem az Kezemet, még most is failalom…”  
 

– mondotta.95 

A Három Városban a hiedelemtörténetek sora volt még ismeretes a 20. szá-

zad közepén, amelyekben – a korábbi évszázadokhoz hasonló – „boszorkányos 

esetek” váltak ismertté. A célirányos kutatásnak köszöntően, gazdag anyag feltá-

rására került sor Cegléden, Hídvégi Lajos gyűjtőmunkájának köszönhetően. 

Ezekből kiderül, hogy a boszorkány egyik legfőbb tulajdonsága az, hogy éjsza-

kánként átváltozik, s valakit meggyötör. A boszorkányt átváltozott alakjában kile-

sik, megverik, megpatkolják, s ekként ismerik fel másnap, aki rendszerint egy idős 

szomszédasszony. E hiedelemtörténetek között található meg a „fekete macska 

ráült az asszony hasára, megpatkolták”, a „gazda felesége kakassá változott”, 

„disznó a falu legvénebb asszonya volt”, „kakast fogtak – asszony vót” (kará-

csony éjszakáján mentek haza az éjféli miséről, s útközben egy kakas támadt rá-

juk, meg akarta csípni őket, de elfogták, s otthon, amikor éppen el akarták vágni 

a nyakát, asszonnyá változott) motívumok. Jellegzetes hiedelemelem az is, misze-

rint a boszorkány kerék alakban mutatkozott („boszorkány taligakerék alakban”). 

A boszorkány még „morzsotka”96 alakban is megjelenhetett. 

A kovácsokhoz fűződik a leggazdagabb boszorkányhitanyag. A „mögpatkót 

boszorkány” tipikus hiedelemtörténet szerint a kovács inasát – aki a tornácon 

hált – egy boszorkány lovagolta meg éjjelenként, s reggelre jól lefárasztotta.  

A boszorkány kendőjét a fiú fejére dobva változtatta őt lóvá. A kovácsmester se-

gített inasán. Ő feküdt a fiú helyére, s elkapta a boszorkány kezét és megpatkolta. 

 
94  PML NkV Tan. Prot. Miscell. 1769. júl. 1.; 1771. febr. 1. 
95  Schram 1970: 459–461. 
96  A morzsotka a kenyérdagasztáshoz szükséges élesztőszer, amelyet Kecskeméten és Nagykőrösön 

párnak neveznek. 
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Amikor levette a kendőt a fejéről, akkor a boszorkány eltűnt. Reggel a szomszéd 

Rozi nénit találták betegen, aki az ágytakaró alá rejtette megpatkolt kezét. Hason-

ló eset történt Nagykőrös és Kocsér-puszta határában, a Ludasban is. Itt a tanyasi 

gyereket a boszorkány kantárral vágta fejbe, s úgy változtatta lóvá. Az apja igye-

kezett fia segítségére, de ő is lóvá változott, azonban, míg a boszorkány a kocs-

mában iszogatott, a fához kötött ló kihúzta fejét a kantárból, s változott vissza 

emberré az apa, aki bosszút állt a boszorkányon. 

A boszorkány-hiedelemtörténetek között előbukkan olyan is, amely archaiku-

sabb elemeket tartalmaz („gyermeket szoptató ló”). Eszerint egy ceglédi tanyán, 

nyári vasárnap délután a család az udvaron falatozott, amikor egy hatalmas szür-

ke ló odaszaladt, és elkezdett nyeríteni és toporzékolni ott, ahol a kisfiú feküdt.  

A lovat elkergették. Másnap a tanyasiak bementek a ceglédi hetivásárba, s míg 

oda voltak, magára hagyták a csecsemőt. Ahogyan eltávoztak a szülők, megjelent 

a ló, bement a szobába, legurította a földre és megszoptatta a gyermeket. Ez há-

rom alkalommal ismétlődött meg, s közben a kicsi egyre kövérebb lett. Ez feltűnt 

a szülőknek, és a negyedik napon az anya otthon maradt, elbújt, és kileste, hogy a 

szürke ló megszoptatja a gyermeket. Az asszony nem szólt semmit, csak a haza-

térő férjének mondotta el a történteket. Az ötödik napon a férfi maradt ott, s 

amikor a ló ismét megszoptatta a gyermeket, akkor megverte és elzavarta a lovat. 

Ez után az ötödik tanyában Sári néni, a szomszédasszony megbetegedett. A szü-

lők elmentek hozzá látogatóba, s kérdezték, mit szeretne enni vagy inni. Az öreg-

asszony kérte a szülőket, hogy szúrják meg a fiukat, és adjanak neki a véréből. 

Nehezen álltak rá, de végül is eleget tettek a kérésnek, s a szomszédasszony – a ló 

alakjában megjelent boszorkány –, két kortyot ivott a vérből, s jobban lett.97  

A hiedelemtörténet kapcsolatba hozható a „Fehérlófia”-motívummal, azonban a 

mitikus történet boszorkányhiedelemmel keveredik, s ilyen formában sajátos, 

egyedi előfordulásnak tekinthető. A vérivás motívuma (a vér mágikus ereje) ar-

chaikus elem, amely a magyarság ősi hiedelemvilágával hozható kapcsolatba, ke-

leti kulturális hagyatéknak tekinthető. Ez a hiedelemmotívum például megtalálha-

tó a kazanyi tatároknál is (egy mese szerint a boszorkány megzsarol egy leányt, s 

ennek leple alatt szívta vérét az ujjából, úgy gyengítve le őt).98 

A boszorkány fő ismertetőjegyei közé tartoznak tehát: a boszorkány átválto-

zik, s valamilyen állat vagy más alakban gyötör valakit, illetve rosszat tesz vele. 

Nemeket tud megváltoztatni, termékennyé tudja tenni a meddő asszonyokat, bű-

völ-bájol, s ha nem adják neki azt, amit kér, bosszút áll. A rontást („kötést”), bajt 

azonban el is tudja hárítani, így „tudós” volta, gyógyító tehetsége is hangsúlyt 

 
97  Hídvégi 1992: 729–790, 804. 
98  Бaгaр (szerk.) 1984; vö. Липец 1984. 
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kap. A hiedelemtörténetekkel ellentétben, a gyógyítás kapcsán nyer racionalitást a 

boszorkány lénye. 

Aki gyógyított, rendszerint mágikus cselekedeteket is végzett a siker érdeké-

ben,99 s ha nem járt eredménnyel a gyógyítás, a boszorkányság vádját nem kerül-

hette el az illető, mert rontásnak ítélték meg mesterkedését. Számos példa ismere-

tes erre vonatkozóan, a Három Város egyikében, Kecskeméten történt 1729-ben: 

egy gyermekágyas asszonyt kisgyermekével együtt nagy fájdalmak kínozták, s a 

nagyanyja tanácsolta a férjnek, hogy napfelkelte előtt szedjen a szemétből kilenc 

szenet, s azzal füstölje meg a beteget. Az anyát a dagasztószékre ültetve, a cse-

csemőt pedig teknővel együtt, melyben feküdt, füstölték, de eredményt nem ho-

zott a praktika. Ezért a nagyanyát vádolták meg boszorkánysággal. Papp László 

említi – szintén Kecskemétről –, hogy 1809-ben Simon János akarta nyavalyatö-

rős fiukat meggyógyítani úgy, hogy éjszakának idején felásta a görög temető egyik 

friss sírját, s az elégetett halotti szemfödél hamujából készített itallal szándéko-

zott a betegséget gyógyítani. Erre azonban nem kerülhetett sor, mivel tetten érték 

ásás közben, s megbotozták cselekedetéért.100  

Egyes orvosoktól (physicus, chirurgus) sem állt távol a kuruzslás. Cegléden 

elborult az elméje egy gazdának, s Monorra vitték orvoshoz 1802-ben. A gyógy-

mód azonban nem járt eredménnyel, sőt a beteg állapota rosszabbra fordult. 

Visszatérve otthonába, dührohamában megölte leányát és anyósát. Ezért a mo-

nori orvost hibáztatták, vádolva őt, hogy megrontotta a beteget. Erre az szolgál-

tatott okot, hogy az orvos gyanúsan cselekedett:  
 

„a’ nevezett monori orvos orvosságának titkaikat a’ Törvény szék előtt fel fedezni 
kénteleníttetvén, azt vallotta, hogy közönséges porban, az ajtó küszöpében lévő 9. 
csipet por, fehér ürömből 9. bimbó és 9. szenet tévén némelly bűbályos szavaknak 
mondásával készíteni szokja orvosságát, ezekből pedig minden józan eszű ember által 
láthatja, hogy az elöl számlált szerek magokban ártatlanok”  
 

– vonta le a következtetést a hatóság, és nem mondta ki bűnösnek Csuzi Ist-

vánt.101 Hogy a kuruzslás és a gyógyítás között nem sok különbség volt, egy 

kecskeméti példa is megerősíti: 1758-ban egy öcsödi lakos vásárolhatott a tanács 

engedélyével rüh ellen való maszlagos orvosságot a patikában, s fogadkozott, 

hogy meg tudja vele gyógyítani a főbíró mostohaleánykáját. Görög János kécskei 

ember esetében is engedélyezte a tanács 1787-ben, hogy cinóbert vegyen, amivel 

az öreganyját kívánta megfüstölni gyógyítás céljából.102 

 
 99  A 17–18. századi orvosló könyvekben számos adat bizonyítja ezt. Lásd Pápai Páriz 1768; No-

vák 1982c. 
100  Papp–Szabó é. n.; EA 4233. 
101  PML NkV Tan. Kurrens Jkv. 1802. 
102  BKML KkV Tan. Jkv. 1758, 1787. 
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Valamely hirtelen és súlyos betegség, gyermekhalál, szülésben történt elhalá-

lozás vagy szívgyengeség, elmebaj, túlzott érzékenység, valamilyen testi hiba miatt 

ellenszenvessé, különlegessé vált ember könnyen boszorkányság hírébe kevered-

hetett. Legtöbb esetben azonban, még ha történt is valamilyen mágikus mester-

kedés, ártatlan cselekvésnek bizonyult a „boszorkány” próbálkozása, amelyet a 

17. században és előtte súlyosan, a 18. században már enyhén vagy egyáltalán 

nem büntettek a hatóságok. 

A 20. századi hiedelemvilágban is megtalálható még az állatok, nevezetesen a 

jól tejelő tehenek rontása. Kecskemétről ismert rontási mód szerint, ha valaki ha-

ragosának a jó fölös tejet adó tehenét akarta megrontani, akkor hajnalban, mikor 

még harmat van, jobb kezét húzta végig fejtől az oldalán át a faráig mindkét olda-

lon. Közben természetesen nem volt szabad megszólalnia. Az ilyen rontás csak 

úgy volt szüntethető, ha a beteg tehén tejét kötőn keresztül szűrték vályújába, 

majd tüzes baltával csapkodták mindaddig, míg a rontó személy elő nem került. 

Az elhárítás eredményeként minden esetben meg kell jelennie a tettesnek, a ron-

tást okozó boszorkánynak.103 Nagykőrösről is ismeretes hasonló történet, mely 

szerint venyigéből gyújtottak tüzet éjfél előtt néhány perccel az istálló közepén, s 

a gazda mondogatta: „Ez megrontotta, kívánom hogy gyüjjön ide”, s más szava-

kat, mire megjelent a rontó személy, egy öregasszony, aki rimánkodott, oltsák el a 

tüzet, mert visszavarázsolja a tehenet.104 Hasonló esetek máskor is megtörténtek, 

melyekre történeti-néprajzi adatok szolgálnak bizonyságul. Kecskeméten például 

1756-ban Kok Györgyné gazdája tehenét igyekezett gyógyítani, „bűvölvén-

bájolván”, az istállóban füstölt, de tűz keletkezett, és bennégett a tehén borjával 

együtt. Emiatt nem kerülhette el a felelősségre vonást, büntetést.105 

A boszorkányság egyik fő jellemzője a szerelmi varázslás is. Nemcsak az ör-

döngösség miatt, de azért is kerültek a bíróság elé, mert a vétkesek parázna életű-

ek voltak, bűbájos cselekedetükkel halált is okoztak. Számos eset ismeretes a sze-

relmi varázslásra vonatkozóan. Kecskeméten a törvény előtt gyakran állt a férje-

zett, kétes erkölcsű nőszemély, Kari Panna, aki több alkalommal próbálta magá-

hoz kötni a férfiembert. Egy tanúvallomásból kiderül 1695-ben, hogy egy tanú, 

„Hartyányi Eörzsék” „egykor az ajtót reájok nyitva latta hát Kari Pannának az 

keze az Bodor Mihály vállán volt. Égett bort és pogácsát gyakran adott Bodor 

Mihálynak.” 1696-ban derült arra fény, hogy  
 

„a melly keszkenőt küldött Kari Panna Bodor Mihálynak mint hogy meg nem marad-
hatott Bodortól, azért mint közbenjövő vitte Kari Pannától az keszkenőt kit elsőben 

 
103  Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932. 
104  Barna 1978: 438. 
105  BKML KkV Tan. Jkv. 1756. 



715 

el tagadott volt hittel mondván neki Kari Panna kösd nyakadra Méthé vidd Bodorhoz 
tudja mire való…”  
 

„Bodor Mihályné sirva mondotta”, hogy az „ura örökké oda jár innya Kari Pan-

nához már egy Patyolat keszkenőt is adott neki”. Egy másik tanú elmondásából 

kiderült, hogy  
 
„küldöt is lágy sajtot Kari Panna Eötvös Péternek, amaz is küldött vissza neki egy 
bokor [pár – N.L.F.] szíves kapcsot, azutan is egy palaczk bort küldött Kari Panna 
Eötvös Péternek”.  
 

„Ila Miklósné” hallotta, hogy  
 
„Kari Panna az schola Mesterhez Nánási Istvánhoz járt ittak s öttek és Kari András 
[Kari Panna férje – N.L.F.] maga haitotta haza az Asszont részegen a Mestertől, hal-
lotta azt is hogy a Mester kalapját az Kari Panna fejében tötte az Böddi háznál”.  
 

1696-ban Nagy Istvánné tett vallomást Kari Panna ellen, mondván, „az Mester-

nek sütött is küldött is bélest”. Egy másik tanú vallomásából kiderül, hogy Kari 

Panna borseprőből főzött égetett szeszes italt, égettbort:  
 
„Kakas Pélné vallya, hogy nála söpröt égetvén Kari Panna, mivel azon söpröt elöször 
az Győri Farkas ember igérte Böddinének, azuán valami modon ersett Kari Panná-
nak, odajő Bődiné mocskolta Kari Pannát hogy el csalta a söprőt.”  
 

A bűnös asszony égetett szeszt, égettbort főzött, s azzal itatta a férfiakat, magá-

hoz csalogatva őket. Bébi Gergelyné Császár Ilona férjére tett panaszt:  
 
„Hallotta az Tolmácsnétól hogy éjjel nappal Kari Pannával ivott és az ital közben 
csokolodtanak is az öreg Turinétól is hallotta, és az Ura haza menvén zajongván az 
Urára, mondotta az Ura Bébi Gergely az Feleségének hogy Kari Pannának az alfele is 
szebb az te orczádnál azomban arczul is verte.”106  

 

Egy másik szerelmi varázslás, rontás ügye került 1696-ban a kecskeméti ma-

gisztrátus elé, s az egyik tanú vallomása szerint:  
 

„Kovács Ferenczné ura otthon nem létében Galgóczi György gulyás ifju legény szere-
tőjének létszer is sütött kalácsot s maga mondotta, hogy azon nevezett legénynek süti. 
Más alkalommal Kovács Ferenczné így szolott: Nosza Maris süssünk hamarjában egy 
kis pogácsát az Gyurkának, míg az templomban vannak. Kovács Ferenczné gyurta a 
fatens pedig vajon sütöte. Látta azt is, hogy a midőn gyurta volna annak tésztáját, egy 
üvegbül véres vizet töltött közibe, meg is szagolta, igen büdös volt. Hogy penig azon 

 
106  Iványosi-Szabó 1996. I.: 160–161, 163–165. 
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pogácsát Galagóczi György ette annyiból tudja, hogy azután az asszony igy beszélge-
tett, mondotta a Gyurka, soha jobb izü pogácsát nem evett.”107 

 

Ugyancsak Kecskemétről – Papp László és Szabó Kálmán kutatásaiból – 

számos adatot ismerünk a „megétetésre” vonatkozóan. A szerelmes leányok kü-

lönböző varázserejű anyagot kevertek szeretőjük ételébe, hogy magukhoz kössék 

őket, vagy az asszonyok ily módon próbálkoztak megszelídíteni torzsalkodó há-

zastársukat. Ambrus Erzsébetet vonták kérdőre 1748-ban ilyen okból, aki azt val-

lotta, hogy egy asszonytól kapott „valamelly fűbül való port”, aki biztatta, „csak 

azt adja meg innya Futónak, mingyárt szeretni fogja, ő aztán úgy adta neki nyers 

Borban, ’s aztán mingyárt jobban szerette Futó István” – a városi tanácskönyv 

feljegyzése szerint. Olyan menyecskéről is történik említés – szintén 1748-ból –, 

aki fecskének a szívét tette a nyelve alá, s így itatta szájából a szeretőjét, hogy 

örökre magához láncolja. Ányos György 1743 Demeter napján ismerkedett meg 

„százszorszép juhásznéval, Katával”, aki akkor megkínálta őt pogácsával, amitől 

beleszeretett a legény. „Nem hagytam el, mert meg cselekedte azt mint maga val-

lotta előttem, hogy hónapszámos ingjét meg égette, annak porát pogácsába adta 

én nekem” – vallotta Kecskemét város bírósága előtt 1748-ban. Az „étetéssel” 

történő szerelmi varázsolásnak az a változata ismert még a 20. században is, mi-

szerint a leány egy hajszálát süti vagy főzi az ételbe, hogy magához kösse szerel-

mét. Kecskeméten még 1932-ben is úgy vélekedtek, hogy ha valaki boldog akar 

lenni, s magához kötni szeretőjét, meg kell „étetni” (egy galambot felboncoltak, 

három napig tartották tányéron, utána megszárították és összetörték, majd tész-

tába gyúrva megetették az illetővel).108 Hasonló motiváció jellemzi azt a Matkó-

pusztán, az 1970-es években játszódott féltékenységi esetet is, amelyről Moldo-

ván Domokos tesz említést.109 

A „lábnyom szerelmi varázslása” motívum is előbukkan Kecskeméten. Példá-

ul 1748-ban fogták vallatóra Kovács Ferencnét, aki kénytelen volt feltárni prakti-

káját a mezővárosi hatóság előtt:  
 

„ez egy olyan gyökér, ha valami legént meg szeretek ’s annak a’ nyomába ennek a’ 
porábul egy keveset teszek, mingyárt ha pokolba lesz is, hozzám köll neki gyünni”  
 

– mondotta.110 A szerelmi varázslásra Nagykőrösről is találunk adatot. Egy tanú-

kihallgatás során jegyezték fel 1748-ban, hogy egy Bokroson lévő káposztás-

kertben gyomlált két szolgáló, akik  
 

 
107  Iványosi-Szabó 1996. I.: 164. 
108  Papp–Szabó é. n.; EA 4233. 
109  Moldován 1983: 95–101. 
110  BKML KkV Tan. Jkv.1748. 
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„ott valamely ló férget találtak, ’s mondotta Sámbékiné Asszony Szolgálója Bugáné 
szolgálójának, kösse az hajában azt a’ férget, hordozza ott, ’s hamarébb férjhez me-
het…”111 

 

Nemcsak az összevarázsolásra, de a szétválasztásra is akad példa Kecskemét-

ről. Még a 20. században is úgy vélték, mindez bekövetkezhet, ha valakinek meg-

rontják a kenyerét, ami úgy történt, hogy a bedagasztott tésztából kivesznek egy 

keveset, a sütőteknőből kis szálkát kihasítanak s a mosogatóruhából letépnek egy 

darabot, mindezeket pedig a küszöb alá ássák. Mindezt természetesen csendben 

kellett elvégezni, mert csak ebben az esetben lett foganatja a rontásnak.112 

A veszekedésre hajlamos férj étetéssel való megfékezése sok bajt idézett elő, 

gyakran halállal végződött a mesterkedés, amely olykor-olykor a szándékosságtól 

sem állt távol. Kecskeméten történt 1699-ben, hogy a veszekedős Balog György 

felesége megétette urát, bízva megszelídülésében:  
 

„az melly malom fának való fákat faragtak […] abban lévén valami kövér férgek ’s 
azokat meg aszaltattván Sziládi Mihálynéval akkori siellerevel […] ugyan azon 
Szilágyinénak javalásábul ki így szolott csak ezt ad meg innya égett borban, meg áll 
bizony az nyelve hogy nem simbelődik” 
 

– jegyezték fel egy tanúkihallgatás során. Ez a mesterkedés nem járt sikerrel, ezért 

az asszony újabb kísérletet tett:  
 
„Szegedrül hozván valami fejér étetőt, és azt […] szarmával113 főzvén az urának, abba 
az fejér porban advánn oda Szoládinénak, hogy azzal meg hincse az káposztának töl-
telékjét, ’s azt meg advánn az urának enni”,  
 

aki a rá következő hétfői napon bele is halt a mérgezésbe. Szalonnás György leá-

nya szintén Kecskeméten tett kísérletet férje lecsendesítésére 1763-ban, „vala-

mellj materiat akart adni hogj többé meg ne verje”. A próbálkozásra azonban 

fény derült, és a mezőváros ítélőszéke elé került az asszony. A patikárius megál-

lapította, hogy ártatlan tömjénnel etette meg a férjét, amit a feleség egy cigány 

asszonytól kapott. Tettükért, mind a feleséget, mind a cigány asszonyt megbotoz-

tatta a tanács, gyilkossági kísérletnek minősítve tettüket.114 

A bűbájosság, varázslás számos más fajtája is ismeretes a történeti, néprajzi 

anyag alapján Kecskemétről is, Papp László és Szabó Kálmán kutatása nyomán. 

A város 1714-ben ítélkezett „Botos Panna mostani Foté vaidának hitvese” felett, 

 
111  PML NkV Tan. Jkv. 1748. 
112  Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932. 
113  A délszláv eredetű név a töltött káposztára vonatkozik. 
114  Papp–Szabó é. n. EA 1932. 
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aki varázslással igyekezett elnémítani a terhelő vallomást tévőket. Egy tanú így 

szólt ellene:  
 
„Czigány Panna egy ruhát adott adott néki néki ezen fátensnek, mellyet az halottrul 
vette le, ’s avval lévén az álla föl kötve, mondván tedd el ezt, mert az Törvényben 
nem szólhatnak ellenünk, ha ez nálad lészen.”  
 

A halott állkendője természetesen nem óvta meg a vádlottat, boszorkányossága 

újabb megerősítést is nyert a további tanúvallomás szerint: cigány Panna  
 

„az varas békát kölessel meg töltvén vörös sejemmel varrották be az száját, mennyé-
vel Czigány Kis Annával Uy Fazékban Uy Födél alatt főzték volna meg”.  
 

Hogy miért tették mindezt, a tanú nem tudott rá magyarázatot mondani. A halott 

ruhája mint bajelhárító eszköz bukkant elő ismét 1727-ben. Gyurász Istvánné 

szeretőjét, Bereczki Miklóst tömlöcbe zárták, s az asszony mindent elkövetett 

azért, hogy kiszabadíthassa. Egy szabaduló rideg legénnyel kihozatta a szeretője 

ingét, s egy rongydarabot varrt annak gallérjába. Ezt látva egy ismerős asszony, 

kérdezte Gyurásznétól, hogy mit csinál, s ő válaszolta:  
 
„ez ugy mond fel ásott halotnak Rongyábul való ’s azért varrom ide hogy szo nem 
mehessen rája ’s hamar ki szabadulhasson”.115  

A fáradozása eredménnyel is járt, néhány nap múlva kiszabadult a szeretője, Be-

reczki Miklós.  

Az ellopott pénz visszakerítésére lehetőség volt varázslás segítségével is. 

Koczka Péterné tett vallomást a bíróság előtt 1729-ben, s elmondotta, hogy egy 

esztendeje ment hozzá kétségbeesve Kemenczéné, s panaszolta, hogy káposztá-

jának árát ellopta egy menyecske, amiért is kérte őt:  

 
115  Az összehasonlítás érdekében említünk hasonló esetet, amely a nagykunsági Karcagon történt a 

18. században. Egy – Szabolcs vármegyei Büdszentmihályon született – 36 éves asszony Kun-
hegyesen lakott, s a Nagykun Kerület bírósága marasztalta el boszorkányosság, tolvajlás vétké-
ben. A tanúkihallgatás során, 1768. december 16-án derült fény arra, hogy az asszony olyan tu-
dománnyal rendelkezik, miszerint bizonyos szer alkalmazásával a tolvajoknak sikerül elkerülni-
ük a felelősségre vonást, vagy ha el is fogják, büntetésüket elkerülik. Ez úgy történhetett meg, 
ha az illetők „akasztott embernek húsát vagy csontyát hordozzák magukkal”. Gorzsás Zsuzsan-
na vádlott ilyen szereket szerzett be a karcagi négyes bitófáról: „Az elmúlt kikelet tájban tavaszi 
szántáskor el mentek Karcagra, és est hajnalon, mint hogy a’ zárt ki nem nyithatta be mászot 
egy nagy Kés lévén nálla el vagta a’ fel akasztott Nagy Györgynek a’ keze szár csontyát s. a’ 
szemerem testét, hozott haza ezen kívül is 4. darab csontokat, edgyiket közzüle Sz. Péteri 
csontyák’ mondotta lenni, melly négy darabb csontokat meg égette a’ kisebb Leányával a’ Te-
metőből hozatott egy darabb Épithaphium deszkából rakott tűzzel, meg tőrte a’ Fekete 
Györgyné Mosarában ’s az maga szappanozó Tekenőjében meg szitálta, sok ideig egy meszelyes 
csuporban állott…” – állapította meg a törvényszék. Ez a por szolgálta volna a törvényszegők 
büntetés alóli védettségét. JNSZML Jászkun Ker. Közigazg. ir. 1768–1774. Litt Nro. 832. 
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„annak a’ Menyecskének Ganeilattyát lopiam ell, mert ő azt ha fel köthetné a’ ké-
ménbe, se nem vizelhetne, se pedig nem Ganailhatna az, meg kerülne az pénzem”.  
 

Koczkáné beismerése szerint erre nem vállalkozott, nem akart boszorkányság 

gyanújába keveredni. 

Az elveszett jószág visszaszerzése érdekében „egy némelly béres legény és 

Szolgáló Leány” bűbájosságra vetemedett 1748-ban:  
 

„az Akasztó  fánál lévő kerékrül éczakának idejin a’ Száraz ember koponyát el hozták 
és el veszett ökreiknek vissza kerítésében babonássan adhibeálták”  
 

– rögzítették bűnös tettüket a kecskeméti tanács jegyzőkönyvében. Cselekedetü-

kért 30 korbácsütést kellett egyenként elszenvedniük.116 

A különböző rontás, varázslás mellett a jövendölés is boszorkányságnak mi-

nősült, még a 19. század elején is. A Biblia tanítása ezzel kapcsolatban így szól: 

„Akar fiú akar asszonyi állat légyen, ha azokban ördögi jövendőmondásnak lelke 

esend, megölettessenek” a vétkesek, mint tették is a 17. században a két nagykő-

rösi boszorkány esetében, vagy pedig enyhébb büntetéssel vették el a kedvét a 

jövendőmondástól. Annál is inkább, mivel nemcsak az ördöggel való cimborálás 

ténye merült fel rendszerint, hanem visszaélésre is kiváló lehetőség adódott. 

Kecskemét mezőváros tanácsa 1817. novemberében ítélte el Jeznik Máriát, Tóth 

István kertész feleségét, mert „csillagok nézéséből jövendöléseket tévén ’s ezen 

varázslása által több kárt vallott Lakosoknak hosszas és költséges utazásokat 

okozván”. Ráadásul mindezt pénzért tette, amiért „jövendőt mondó elméjének 

orvoslása végett” megkorbácsoltatta a városi hatóság, ugyanakkor megszégyení-

tését is szükségesnek tartotta: „hogy a lakosoknak az ő felfedezett Ravaszságáról 

meg győződhessék, egy óráig ki köttetni rendeltetett” – született meg az ítélet.117 

A jóslás, jövendölés, akár a babonaság, bármennyire is üldözte az egyház és a 

világi hatóság, szívósan tartotta magát a köztudatban. Mind a három városban él-

tek tudós, jövendőmondó asszonyok, akik elsősorban a szegénységhez tartozó  

fiatalság szerelmi jóslásával foglalkoztak. A babonaság a paraszti tudatvilág egé-

szét behatárolta. Napjainkban is felbukkannak egyes elemei, az időjóslás, rontás-

gyógyítás, termékenységi varázslás és jövendölés terén s egyéb vonatkozásban 

egyaránt. A rontás, gyógyítás emléke napjainkig őrződik a Három Városban. 

Kecskeméten úgy vélekedtek 1921-ben, hogy új cserépfazékban főzött köleskását 

kell rátenni a keléses testrészre néhány napig, majd utána visszateszik a fazékba, s 

éjszaka kiviszik a keresztútra, összetörik a cserepet, és aki a köleskásába lép, 

megkapja, „ráragad” a kelés. Cegléden a beteg ruháját vitték a keresztútra, és aki 

 
116  Papp–Szabó é. n. EA 4233. 
117  BKML KkV Tan. Jkv. 1817. 
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megtalálta s felvette magára, megkapta a betegséget, míg ezáltal a beteg gyógyulá-

sát segítette elő. Nem volt ajánlatos – hasonlóan –, felvenni a pénzt a kereszt-

úton, de ha megtörtént, a kocsmában pálinkát kellett rajta venni, mert csak ily 

módon menekedhetett meg az illető a rontástól. Kecskeméten úgy védekeztek a 

rontás ellen, hogy három pohár alá tettek egy-egy csipetnyi sót és paprikát, ez-

után biztonságban érezhette magát a ház népe.118 

A babonás gyógyítás számos eljárása ismert a Három Városból. Nagykőrösön 

például a szemmel vert gyermeket édesanyja, amikor megmosdatta este, saját in-

gének aljával megtörölte a szemét, s így nyugodhatott meg a beteg. A nyugtalan, 

szemmel vert gyermeket mákgubóból főzött teával altatták el. Más eljárás szerint 

három kanál vizet mérnek ki egy bögrébe, majd kinyitják az ajtót, s odateszik pó-

lyástul a gyermeket. Az ajtó vasánál háromszor törülték meg a gyerek arcát há-

rom kanál vízzel. Ha a három kanálnál kevesebb vagy több víz maradt, akkor 

rontást állapítottak meg. Cegléden úgy tartják, hogy a szép gyereket vagy embert 

verik meg szemmel. Az elhárítás érdekében naplementekor fürdették meg a gye-

reket (a vízben marhasót oldottak fel), s az édesapja piszkos ingével, gatyájával 

törölték meg az arcát. A piszkos inget és gatyát kivitték a temetőbe, és egy csa-

ládbeli rokon sírkeresztjére húzták rá. A gyereket is magukkal vitték, s ha a műve-

let közben felsírt, akkor a beteg már meg is gyógyult. A szemmel verésről úgy is 

meggyőződtek, hogy három darab faszenet megtüzesítettek és vízbe tették. Ha 

egy sem merült el, csupán kicsinek bizonyult az ártalom, de ha egy, akkor na-

gyobb volt, s ha mind a három elmerült, akkor meggyőződtek a betegség súlyos-

ságáról.119 

A kisgyermek gyógyítása gyakran kuruzslásnak felelt meg. A beteg kisgyermek 

gyógyítása – Nagykőrösön például – a „szinpátia felsorolásával” kezdődött: elso-

rolták, hogy ki látta, ki nézte meg őt. Hogy a rontástól védett legyen a gyermek, a 

megkeresztelése után mindjárt piros, kék vagy sárga gyöngyökből fűzött kalárist 

kötöttek a karjára, amely óvta őt a szemmel veréstől (különösen a fekete, ragyogó 

szemű, felfelé ívelő, vastag, összenőtt szemöldökű személyek voltak alkalmasak 

az ártásra, rontásra). Ha a gyerek „sikolyosan sírt”, megállapították, hogy nem 

szemmel verték meg, hanem „kitörte a frász”.  
 

„Ezt a frászos gyermeket meg úgy gyógyították, hogy tésztát készítettek, vagy a ke-
nyér tésztából, vagy ha nagyon sietős volt, egy icce valamilyen lisztből korpával úgy 
mint régen a kenyeret szokás volt sütni, azzal a különbséggel, hogy a tésztába való sót 
nem mint tiszta sót tették bele, hanem disznó ölés után a lesózott hús levét eltették 
üvegbe, hogy bármikor legyen, és azt gondolták jónak. Az így elkészített tésztából egy 

 
118  Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932; S.gy. (Cegléd). 
119  Barna 1978: 443; S.gy. (Cegléd); Danka 1966. P. 212/1966; Danka 1968. EA 15.888. 
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nagyobb tepszibe sütötték a három centi vastagságú tésztából a frászkarikát, melynek 
akkorának kellett lennie, hogy a gyermeket át lehessen rajta bujtatni”  
 

– tudósít V. Faragó Eszter Nagykőrösről.120 

Kecskeméten, amelyik gyermeknek nehezen nőtt a foga, annak ínyét a kakas 

tarajának vérével kenték meg. Misztikus cselekedettel kísérelték meg eltávolítani 

Cegléden a szemölcsöt vagy tyúksegget. Újhold alkalmával este az eresz alatt ló-

szőrrel kötötte el az anya a gyermekén lévő szemölcsöt, közben a holdra nézett, s 

mormogta: „az én kezemen volt tíz szemölcs, ha nem tíz, kilenc, ha nem kilenc, 

nyolc, ha nem egy, egyse”. Mindezt három holdújuláskor meg kellett ismételnie, 

utána leszáradt a szemölcs. Ha valakinek árpa nőtt a szemén, át kellett kukucskál-

nia a deszkakerítésen a szomszédba, vagy a kút körüli deszkakerítés, kútkáva négy 

sarkába dobni egy-egy szem árpamagot, s közben mondogatni, hogy akkor nőjön 

ki az árpa a szemen, ha „kinyől” az árpa a kútból – vélekedtek a ceglédiek.121 

A születendő gyermek nemét is többféleképpen jósolták meg a Három Vá-

rosban. Például, amelyik várandós asszony szalonnát kívánt, remélhette, hogy fia 

születik, de ha savanyúságra éhezett, akkor leányra számíthatott, vagy ha könnyen 

hordozza terhét, fiú várható, míg amennyiben sokat szenved a kismama, leányra 

lehet következtetni. 

Ahogyan a szerelmi jövendölés, úgy a haláljóslás is nagyon foglalkoztatta az 

embereket. Kecskeméten az a hiedelem tartotta magát, hogy amikor tavasszal 

először szólal meg a kakukkmadár, és ekkor kérdezi meg valaki, hány évig fog él-

ni, ahányszor kiáltja a kakukkot, annyi évig fog élni az illető. A másik két város-

ban is rossz jelnek számított, ha a tyúk kukorékolt, megrepedt a petróleumlámpa 

üvegburája, vagy elrepedt a tükör, megállt az óra. Közeli hozzátartozó halálát sej-

tették belőle. 

A számos babonás hiedelem közül érdemes megemlíteni azt, hogy ha kés, tű 

leesik, s beleáll a földbe, váratlan vendég érkezik. Úgyszintén, ha a kakas az ajtó 

felé kukorékol, vagy valaki véletlenül beveri könyökét, akár ketten beszélgetve 

váratlanul egyszerre azonosan szólnak. Úgy vélekedtek Kecskeméten, ha valaki 

esküvőre menet a menyasszony bal lába nyomába lép, elveszi annak boldogságát, 

viszont, ha valaki a sarkára lép, szerencsét hoz neki. 

Az állattartással kapcsolatos babonás szokások többsége is a rontás elhárítá-

sával és termékenységvarázsolással vannak összefüggésben. Kecskeméten úgy 

tartották, nem szabad kézzel darabolni a kenyeret, mert véres lesz miatta a tehén 

teje. Hogy a tehén fedeztetése sikerrel járjon, asszonnyal vezettették a jószágot a 

bikához Kecskeméten. Cegléden ugyancsak ennek érdekében azzal a bottal ver-

tek a tehén farára fedeztetés után, amelyikkel a bikához hajtották a tehenet.  

 
120  NAJMTDA 50–70. Ez a „frászkarika” megtalálható az Arany János Múzeum gyűjteményében. 
121  S.gy.; Danka 1968. EA 15.888. 
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A születendő borjú nemére is vonatkozik több jóslás. Kecskeméten úgy véleked-

tek, hogy ha először üszőt ellik a tehén, a többi alkalommal bika várható, és vi-

szont, ellenkező esetben, ha bikát először, utóbb üszőt. A gazdasszony nagy 

örömére szolgált a sok baromfi (rendszerint a tojás eladásából származott némi 

különjövedelme), ezért mindent megtett termékenysége biztosítása érdekében. 

Hogy sok fiatal tojó tyúkja, jércéje legyen, az asszonynak kötőjébe kellett szedni a 

tojásokat, de ha több kakast akart, akkor a férje kalapjába. Kecskeméten, amelyik 

tyúk nem bírt tojni, de jó tojó fajta volt, a gazdasszony jobb kezével háromszor 

vette keresztül a katlan száján, s ha ezt délután három órakor cselekedte, meg is 

tojt a tyúkja. Nagykőrösön a tyúkok pusztulását rontás is okozhatta. Ebben az 

esetben rostán pattogtatták a kukoricát, s ha sok alja maradt, megbizonyosodtak a 

rontás tényéről. Úgy tartották, hogy ha ember koponyájából iszik a tyúk, jobb és 

szebb növésű lesz akkor. A Nagykőrösi Híradó 1931. november 22-i száma „Ke-

gyeletsértő középkori babona a Bokroson” címmel adott hírt hasonló esetről.122 

 

 

ÜNNEPI, JELES NAPI SZOKÁSOK 

 

A naptári esztendő számos napja szolgált ünneplésre. A világi hatóságok 

rendszerint egy-egy szenthez kapcsolódó napot jelöltek ki e célra. A 18–19. szá-

zadban különösen sok ünnepnap köszönhető a római katolikus vallásnak. Ezek 

megtartása kötelező volt, még a protestáns helységekben is kihirdették. Érdekes-

ség kedvéért Pest vármegye 1723. január 27-én keltezett körrendeletét említjük 

meg, amelyet Nagykőrösön is regisztráltak a város körrendeleti jegyzőkönyvében. 

Az ünnepek megtartásával kapcsolatban a következőket rendelték el:  
 

„A’ mi K[e]g[ye]lmes Urunk, és megh koronázott Apostoli Királyunk eö Fölsége a’ 
Vasárnapoknak és Törvényes ünnep napoknak ugjan országunk élő Törvényeinek ér-
telme szerint, az egész Országban lévő helységbeli Lakosoktul, igazán és annak rendi 
szerént valo megh tartásokat, és megh üléseket, keményen és égjenlőképpen és kü-
lömbözés nélkül parancsollya, senkit azoknak megh tartásátul és megh ülésétül is az 
országbéli Lakosok közül ki nem vévén, és fel nem szabadítván, azoknak penigh bün-
tetéseket, valakik ezen eö Fölsége K[e]g[ye]elmes parancsolattyának, és rendelésének 
ellen közön lésznek, avagj ünnep szegésben tapasztaltattnak, az alábbvaló fel tett mód 
szerint méltoztatott eö Fölsége el rendelni, és ki adni, tudniillik: hogj a’ Nemes Sze-
mélyek pénzben, a’ paraszti rendben lévők pedigh bőrökben, vagjis testekben büntet-
tessenek a’ Nemes Vármegyék, és Királyi Várossok Magistratussai… a’ Nemes 
Személyekk’ pénzben valo büntetések elsőben 6. Forint légyen, ha penigh másodszo-
ris többször abban tapasztaltattnak, a’ büntetés duplicaltassék, ugj mindazon által, 
hogj a’ leg fellyebb valo büntetés 25. Forintnál több ne légyen. A’ paraszt személyek 

 
122  Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932; Barna 1978: 458–459. 
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büntetése pénigh elsőben 12. pálcza, másodszor duplicaltassék, de azokirántis a’ legh 
több nagyobb büntetés 50. pálczánál ne légyen…”  
 

A rendelt ünnepek a következőek voltak: 
 
 „1mo Vasárnapot 
  2do Kis Karácsony 
  3io Víz Kereszt napját 
  4to Szent Pál fordulását 
  5to Gjertya szentölő boldog Aszszony napját 
  6to Sz: Mátyás Apostol napját 
  7mo Sz: Joseph napját 
  8vo Nagj Pénteket 
  9no Nagj Pénteket 
10mo Húsvét három napot 
11mo Sz: Albert püspök és mártír napját 
12mo Sz: Györgj mártir napját 
13io Sz: Fülöp és Jakab napját 
14to Sz: Kereszt fel találása napját 
15to Áldozó Csütörtök 
16to Pünkösdi három napokat 
17mo Úr Napját 
18vo Sz: Ivány napját 
19mo László Király napját 
20mo Sz: Péter és Pál Apostolok napját 
21mo Sarlos Boldog Aszszony napját 
22doSz: Mária Magdalena napját 
23io Sz: Jakab Apostol napját 
24to Úr szine változását 
25to Sz: Lőrintz Márton napját 
26to Nagj Boldog Aszszony Napját 
27mo Sz: István Király Napját 
28vo Sz: Bartolom napját 
29no Kis Aszszony napját 
30mo Sz: Köröszt föl magasztalása  
31mo Sz: Máté Apostol és Evangelista napját 
32do Sz: Mihály Arh Angjal napját 
33io Sz: Simon és Judás Apostol napját 
34to Minden szentek napját 
35to Sz: Imre Confessor napját 
36to Sz: Márton püspök napját 
37mo Sz: Ersébet napját 
38vo Sz: Katalin napját 
39no Sz: András Apostol napját 
40mo Boldogh Aszszony fogantatása napját 
41mo Sz: Thamás Apostol napját 
42do Nagj Karácsony 
43io Sz: István prokomártir napját 
44to Sz: János Evangelista napját 
45to Apro szentek napját 

Ezeken kívül minden helység a’ magha égj ház napját tartozik megh tartani.”  
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Mindezek megtartása végett a vármegyei hatóság és a helybeli magisztrátus a 

plébánosokat és lelkipásztorokat tették felelőssé.123  

A vasárnap megünneplése kötelező volt már korábban is, e napon sem keres-

kedni, sem dolgozni nem lehetett. Érdekességként utalunk arra – mint említettük 

–, Nagykőrösön 1668-ban büntetést rótt ki a tanács: „Óczai Embereken Vasár-

napi Eke árulásért vettünk dn 60” – jegyezték fel a város számadáskönyvében.124 

Nagykőrös városi tanácsa rendszeresen hozatott építési faanyagot, vesszőt az er-

dőben gazdag, turjános, mocsaras határú Ócsáról. Az ócsaiak faekéjüket Nagykő-

rösön is értékesítették.  

A vasárnap és ünnepnap méltó megünneplése hatósági ellenőrzés alatt állt. 

Kecskemét város tanácsa például így határozott 1738. február 24-én:  
 

„Az ünnepek és a vasárnapok meg tartására a’ következő statutumok alkottattak. 1. 
Midőn valaki a’ lakosok közülhétköznapokon vagy szállásokon vagy egyebütt takar-
mánnyal, fával vagy egyébbel szekere ünnep elött való napon megrakodik, azt azon a’ 
napon hozza be a’ városba, vagy ott maradjon, de vasár vagy ünnep napokon be ne 
hozza. És ha mégis olly szándékkal indulna, hogy azon napon be jőjjőn, a’ melyen 
meg rakodik, azomban útjában valamelly akadály történik um szekere törik, vagy jó-
szága el fárad vagy meg betegszik, illyetén és más helyes okok miatt az ünnepnap ott 
érvén reggeli 10 óráig azoin helyről meg ne induljon, hanem akkor meg indulván úgy 
alkalmaztassa a’ városba való jövetelét, hogy vecsernyekor onnan du 4 órakor jöjjön 
be a’ városba. 2. Ha penig az ünnep elött két nappal szekerére rakott terhévrel meg 
indul, és az ünnep útban éri, lehet akkor iss utazni, de nem előbb, hanem du 4 órakor 
jöhet be a’ városba. 3. Szőlőkben való kapálás, a’ határban való szántás, aratás, s 
egyéb hasonló munkák általában tilalmaztatnak, ’s valaki efféle munkában tapasztalta-
tik, érdemlett büntetését el nem kerüli.”125  
 

Nagykőrös város 1747. évi statútumai között így rendelkezett:  
 
„Isten ő Szent Felsőge dicsősségére, a’ Szent Apostoliknak idejétül fogvást Keresz-
tyén Anyaszentegyháznak rendelése, és meg tartása szerint, a’ Vasárnap Isteni tisztele-
tinek napja lévén, azon a’ napon mindenféle munátul meg kellene szűnni, de ezzel 
némellyek nem gondolván, nem tsak terhes szekereiket, mindgyárt dellyesti Praedi-
katzió után, és szokszor alatta is be hozattyák, hanem más idegenek tsudályokra a’ 
Malmokban is bé szokták fogni, ha ennekutánna valakit, vagy tselédgyén tapasztalta-
tik, érdemlett büntetését el nem kerüli […] Minthogy Vasárnapot Istennek ő Szent 
Felségének kelletik Szentelni, és az a’ nap nem perlekedésnek napja, azért azon a’ na-
pon, Senkiis Bírák Uraimékat ne búsíttsa, hanem a’ kiknek perlekedéseik lésznek, 
minden héten Tsötörtökön Törvény nap fog lenni, és a’ dolgok eligazíttatik; ha penig 
Tsötörtöki napon nem lehetne, a’ Nemes és Betsületes Tanáts által nevezendő napon 

 
123  Novák 1983: 206–207. 
124  PML NkV SZK 1668/69. 176.  
125  Iványosi-Szabó 1991: 59–60. 
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fog tartatni; A aratás és szüret idején, úgy egyéb napokon, mellyeken az Ország Népei 
nem törvénykeznek, ittis meg szűnik.”126 

 

Az egyházi ünnepek fontos szerepet töltöttek be a mezővárosok életében is. 

A privilégiumként birtokolt vásártartási jogot egy-egy szenthez kapcsolódó na-

pon tarthatták a Három Városban is (Kecskeméten Gergely, Szent Lőrinc, Szent 

Mihály, Szent Katalin, Nagykőrösön Frigyes, Szent György, Szent László király, 

Szent Dömötör, Cegléden gyümölcsoltó Boldogasszony, Barnabás apostol, Máté 

evangélista, mindenszentek napján). Az ünneplésre meghatározott napokhoz 

népszokások is kapcsolódnak. 

Tekintettel a mezővárosok szigorú szabályrendeleteire, a református egyház 

puritanizmusára, a zártabb közösséget alkotó Nagykőrös gazdatársadalmának 

szokáskultúrája nem olyan színes, mint a katolikus kertészeké, cselédeké, vala-

mint pásztoroké. Kecskeméten, ahol mindenkor jelentős társadalmi réteget alko-

tott a római katolikusság, úgyszintén Cegléden, nemcsak a hiedelem-, de a szo-

kásanyag is gazdag és változatos. 

Az egyházi új esztendő, a téli, karácsonyi ünnepkör adventtel kezdődik. A ka-

rácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától farsangig, illetve a téli ünnepkör far-

sang végéig, hamvazószerdáig tart, s jeles napok, ünnepek megtartására kerül sor. 

A Három Városban Luca-naphoz (december 13.) fűződik a legtöbb babonás 

hiedelem és szokás. A baromfi termékenységének biztosítása érdekében számos 

mágikus cselekedetet hajtottak végre. A kukoricafosztáskor félretett fias kukoricát 

e napon szórták a baromfi elé, hogy nagyobb legyen a tojáshozam s a szaporulat. 

A más vidékeken szokásos „abroncsból etetés” helyett kört húztak a földön, s 

oda szórták a magvakat, hogy mentesüljön a baromfi az ártó hatalmak kártékony-

ságától. Nagykőrösön az is általános szokás volt, hogy a szomszédból lopott el-

égetett szalma hamujába szórták a zabot, búzát, babot, lencsét s más takarmányt. 

A tyúkok Luca-napi „kotozása” is termékenységük óvása érdekében történt. Luca 

éjjelén a gazdasszony kiment az ólba, és a kemencénél használt piszkafával pisz-

kálta meg a tyúkot. Ekkor mondották: 
 
A mi tyúkunk toja, toja, 
A másiké kota, kota! 
 

Ezzel a tyúk termőképességét kívánta elősegíteni, a szomszéd baromfija rová-

sára, amelyik ne tojjon, hanem csak kotkodáljon. Ehhez hasonló másik mondóka 

is ismeretes Nagykőrösről: 
 
A mi tyúkunk üljön, kotoljon, 
A szomszédé csak kotkodáljon! 

 
126  Novák 1979: 186. 
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Luca napján a tyúkok termékenységét kézzel történő kotozással, tojózással is 

növelték. 

Számos tilalom volt életben Luca napján. Az asszonyok nem vehettek tűt a 

kezükbe, mert különben bevarrták volna vele a „tyúkok seggét”, s a következő 

esztendőben rosszul tojnának. Cegléden Luca napján rendszeresen leverték a va-

kolatot a sarokházak faláról. A tyúkültető asszonyok szakajtóval és késsel járták a 

várost, s ők kanyarították le a házak sarkának vakolatát, tették szakajtójukba, és 

termékenységvarázslás érdekében dugták az ültetendő tyúkok fenekébe.127 

Luca napján nem volt szabad kölcsönadni vagy eladni a háztól tyúkot, tojást, 

mert azzal a jövő évi hasznot szalasztották volna el. Pénzt sem volt ajánlatos kiad-

ni, költekezni. Nagykőrösön, hogy ne hiányozzék az asztalról a kenyér, Luca napján 

este egész kenyeret tettek az asztalra, amit csak másnap lehetett megszegni. 

A Luca-napi székkészítés is általános hiedelemtörténet a Három Városban.  

E napon fogtak hozzá egy négylábú gyalogszék készítéséhez, amelyen minden-

nap, a karácsonyig tartó 13 napon keresztül csináltak valamit. Nagykőrösön is a 

boszorkánymesterség eltanulásának volt fontos kelléke: karácsony  
 

„éjszaka ki kellett ülni a keresztútra, aki azt akarta, hogy boszorkány legyen. Jöttek tü-
zes bikák, jöttek a farkasok, jött a tűz, a víz. És ha senkitől sem rettent meg, akkor el-
sajátíthatta a boszorkányságot. De aki ettől visszarettent, azt hazáig üldözte a kísértet, 
hogy megégetlek, megfoglak, megharaplak”  

 

– közli Barna Gábor. A „kísértet” mondotta ilyenkor üldözöttjének, „jól jártál, 

hogy hazaértél, mert most elbántam vólna veled”. Cegléden a lucaszék arra is 

szolgált, hogy készítője megláthassa, ki is az a boszorkány. Karácsony éjszakáján, 

az éjféli misére menet a római katolikus templom előtt rá állva megláthatták a bo-

szorkányt. Hasonlóan lehetett erre szert tenni, ha karácsony éjjelén, a szentmisé-

ről hazajövet a keresztúton ült vagy állt rá készítője, de nagyon kellett arra vi-

gyáznia, hogy kört rajzoljon maga körül, mert máskülönben a megjelenő boszor-

kányok kárt tettek volna benne, nem volt szabad kilépnie a körből.128 

A Luca-napi regölésre Barna Gábor bukkant Nagykőrösön a tanyavilágban.  

A Székelyföldön, Délnyugat-Dunántúlon általánosan elterjedt regölés ritkaság a 

Három Város vidékén, így Nagykőrösön. Feltételezhető, hogy az évszázados 

migrációval áll összefüggésben a szokás megléte: Baranyából a 16–17. században 

jelentős bevándorlás történt a Duna–Tisza közére, így a regölés elterjedése is 

megtörténhetett. E szokás katolikus vidékeken található meg. Nagykőrösön a re-

formátus cívisgazdák között nincsen nyoma annak, az a katolikusok lakta tanya-

 
127  S.gy.; Nagy é. n. EA 259. 
128  Barna 1978: 447–448; Danka 1970. EA 16856; S.gy. (Cegléd). 
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világban bukkant elő,129 s ez alapján feltételezhető volna, hogy újabb jelenség.130 

Ennek cáfolataként szükséges utalni arra, hogy Kiskunhalason ’reköl’ szóval illet-

ték azt, aki hosszasan beszélt, „szószátyárkodott”. Kiskunhalas egyik fontos be-

fogadó állomása volt a 16. század közepén a baranyai kivándorlóknak – ők bo-

nyolítottak le nagyarányú bor-, gabonakereskedelmet a baranyai helységek és 

Kecskemét, Nagykőrös között –, s ennek megfelelően természetesnek tekinthető 

az az etnikai hatás, amely a regölés elterjedését feltételezi Nagykőrösön: 
 

Hej, regő rajta, hej regő rajta,    
Isten tartsa meg ezt a népet erőben, egészségben! 
 

Hej, regő rajta, 
Kenteknek annyi legyen a gabonájuk, 
mint pelyva a kazalba! 
 

Hej, regő rajta, 
Kenteknek annyi tojásuk legyen, 
mint a hópihe a földön!   
 

S e verselés folytatódik tovább, kívánva kenyérből, élelemből, szalonnából, 

zsírból s más haszonból bőséget a következő esztendőben. Barna Gábor szerint 

a kőrösi regölésbe Luca-napi „kotyolás” is keveredett.131 

A téli szokáskör legjelentősebb ünnepe a karácsony. A nagyobb katolikus 

helységekben, mint Cegléden és Kecskeméten, általánosan gyakorolt szokás volt 

a betlehemezés, a karácsonyt megelőző héten vagy a szentestén, karácsony szombat-

ján. A kis Jézus életét jelenítették meg. Nagykőrösön csupán a szegényebb katoli-

kus gyermekek jártak betlehemezni. Karácsony estéjén a fenyőfa, karácsonyfa állí-

tásának szokása viszonylag újabb keletű, alig tekint vissza a 19. század végére. 

Karácsony estéjén sok helyen – így Cegléden – borlevest, rántott halat (paprikás 

lisztben megsütött pontyot) fogyasztanak, de hagyományos étel a töltött káposzta, 

amelyet Kecskeméten szármának is neveztek. A mákos, diós tekercs (bejgli) sem 

maradhatott el az asztalról. A karácsonyszentesti asztalt nem szedték le, rajta hagy-

ták éjszakára az ételmaradékot annak érdekében, hogy a jövő esztendőben se 

szenvedjen szükséget a család élelemben, legyen mit ennie a családnak. A karácso-

nyi ünnepi ebéd húsleves, lúdgégeleves, disznópörkölt, töltött káposzta, sült hús.132 

 
129  Ide a szomszédos jász pusztákról, Kocsérról, Karáról húzódtak be, s a szegényebb társadalmi 

réteget képviselik a mezővárosban. Novák 1994. 
130  Arra is szükséges utalni, hogy a két világháború között virágzott gyöngyösbokréta mozgalom a 

magyar népi kultúra hagyományainak őrzésére és felelevenítésére, hatással lehetett a regölés 
megjelenésére. 

131  Barna 1978: 448–449. 
132  E napra rendszerint kacsát, libát, pulykát is tömtek, hogy jól meghízzanak. Cegléden például az 

áztatott kukorica mellett dióval is tömték a pulykát, hogy ízletesebb legyen a húsa. S.gy. 
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Ha karácsony éjszakáján csillagos az égbolt, akkor arra következtettek az em-

berek, hogy a következő évben bőséges kukoricatermés várható. 

Karácsony ünnepén szokás volt a köszöntőmondás és kántálás is. A köszöntés 

megillette a városi tanács tagjait is. A 17–18. században az iskolában tanuló diá-

kok, gyermekek, koldusok illendőségből, kötelességszerűen köszöntötték a me-

zővárosi tanácsot, élén a főbíróval. E szokás hagyományozói között találhatók 

meg a helyben beszállásolt katonák is. Cegléden például 1737-ben „karácsonyi 

Kántáló Deákoknak, gyermekeknek, leányoknak”, valamint egy „cantálo fejér Ba-

rátnak” is adott pénzt a számadó bíró. Tehát a köszöntés adományszerző jelen-

tősége hangsúlyozódik, akárcsak 1730-ban, amikor a köszöntők között „cantalo 

puskázó Németeknek” is ajándékozott pénzt a ceglédi bíró. A katonák puskalö-

vésekkel üdvözölták karácsonykor a megszületett megváltót, azonban ez a szokás 

nem vált általánossá a lakosság körében a Három Városban. Szokás volt azon-

ban, hogy a pásztorok karikás ostor csattogtatásával fejezték ki örömüket ez alka-

lommal. Cegléden a karácsonyi ostyahordozásról is van tudomásunk, amely jel-

legzetes katolikus szokás: 1766. december 23-án „karácsonyi ostya hordozóknak 

és Mestereknek” adott pénzajándékot a számadó bíró.133 

Mária Terézia királynő és II. József uralkodása idején számos olyan intézkedés 

történt, amely a takarékos és puritán életmódot volt hivatott elősegíteni. Ennek 

megfelelően a köszöntést mint koldulás, pénzgyűjtési alkalmat is tilalmazta a ha-

tóság, a költséges és hivalkodó öltözködéssel együtt. Pest vármegye egyik kör-

rendeletét 1772-ben vette tudomásul a nagykőrösi magisztrátus, amely az alkal-

matlannak ítélt szokásokat tilalmazta:  
 

„Karácsony, Apró szentek, Ujj Esztendő, Húsvét előtt szokott alkalmatlan köszönt-
getők, és köszöntések, nem külömben Május Holnapának első Napjára Házak eleibe 
zöld fáknak rakása; mind fellyebb valóknál, mind főkképpen a’ Köz Népnek költeke-
zésére eltávoztatására, keményen tiltatnak Fölséges Aszszonyunk igenes akarattyából, 
úgy mind a’ köszöngetők, mind a’ köszöntést fogadó, mind zöld ágakat rakók, mind 
azok rakását meg engedők példás büntetés alá fognak vettetni. A’ semlye sütőkis kik 
minden szentek Napjára eddig szoktak heilige Striczl, Német nyelven nevezetű kalá-
csot sütni, annak ez után sütésétől Ő Felsége Parancsolattya mellett épen tiltatnak.”134 

 

Ennek ellenére, maga a köszöntés szokása – elsődlegesen is a katolikusság ha-

gyományvilágában – tovább élt. Ilyen karácsonyi köszöntőt ismerünk Kecskemét 

Monostor pusztájáról, amelyet Nagy Júlia gyűjtött 1928-ban: 
 

Karácsonynak éjszakáján, 
Jézus születése napján, 
 

 
133  PML CV Tan. Jkv. 1730/31; 1736/37; 1765/66. 
134  PML NkV Tan. Prot. Current. 1764–1778. 1772. jan. 5. 268. 
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Örüljünk és örvendezzünk, 
A kis Jézust most köszöntjük. 
 
A kis Jézus arany alma, 
Boldogságos szűz az anyja, 
Lábaival ringáztatja, 
Két kezével ápolgatja. 
 
Aludj aludj én kis dedem, 
Aludj aludj én kis dedem, 
Nem  királyné a te dajkád, 
Szolgálóból lettem anyád. 
 
Jézus ágyán nincsen paplan, 
Jaj de fázik az ártatlan, 
Takargatja édes anyja, 
Dirib-darab posztócskába.  
 
Nincs a Jézusnak bundája, 
Posztóból van bepólyázva, 
Elveszett a báránykája, 
Miből lett volna bundája. 
 
Oh te dudás most szundikálsz, 
Fényes az ég nem kell lámpás, 
Verjed verjed a citerát, 
Zengj Jézusnak egy szép nótát. 

 

Karácsony után, december 28-án következik az aprószentek napja, amely ha-

gyományosan jelentős a termékenységvarázslásról. Mária Terézia 1772-ből szár-

mazó tiltó rendelete az „apró szentek napi” köszöntést is feleslegesnek, meg-

szüntetendőnek nyilvánította, azonban a néphagyományban továbbra is fennma-

radt.135 Tanácsi iratok nem tesznek róla említést ugyan, viszont a szokás még a 

20. században is élt. E napon reggel a gyerekek házról házra jártak, kezükben fűz-

favesszőt, suttyogót vittek (Cegléd), rákötve színes szalagokat. Ezzel csapkodták 

meg az aprószentelők a kisgyerekeket, hogy „ne legyenek kilísesek, kígyó ne marja 

meg őket”. Az is szokás volt Cegléden, hogy a gazda gyümölcságat – rendszerint 

szilvát – tört le a fáról, s az asszonyt, valamint gyermekeit virgácsolta (mikor még 

ágyban voltak korán reggel, felhajtotta a takarót és akkor csapkodta meg a család-

tagokat), hogy egészségesek legyenek. Nagykőrösön erre a célra szolgált a fűzfa 

mellett a nyírfa is, orgona vesszeje, esetleg a venyige is. Vesszőzés közben kér-

dezték leginkább: „hányan vannak az aprószentek”, melyre válaszolták a kőrö-

siek, „háromszázhatvanan” vagy „minden sarokban egy szakajtóval”.136 

 
135  Novák 1983c: 209. 
136  Barna 1978: 450; S.gy. (Cegléd). 
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A naptári esztendő utolsó jeles napja szilveszter és újév napja. Szilveszter estéjét 

bévödnek, bévödestének nevezik Nagykőrösön. Ennek azt a magyarázatát adják, 

hogy amit lehet „vegyük be, mert ebben az esztendőben már többet nem eszünk, 

és az se biztos, hogy jövőre eszünk”. Bévödre, bévöd estére bévödesti töltött káposz-

tát főztek, de a kitolókása is főételnek számított. Elmaradhatatlan volt ekkor is a 

kőtkalács. A bőved estén is egész kenyeret és sót tettek az asztalra, hogy a jövő esz-

tendőben hiányt ne szenvedjenek élelemben. 

A bővedelés szokása csupán a Duna–Tisza közén és a Három Városban, vala-

mint Baranyában található meg. A szokás itteni gyakorlata szintén erőteljes bara-

nyai hatással magyarázható, a 16–17. századi migrációs kapcsolatokkal hozható 

összefüggésbe.137 

Szilveszter estéjén ritkán, inkább újév reggelén jártak köszönteni a gyermekek, 

legények, felnőtt emberek. Az ő érkezésükre vártak minden háznál, mert köszön-

tésük szerencsét hozott. Ha nő volt az első látogató, azt szerencsétlen dolognak 

tartották. A köszöntők szép szóval kívántak bőséget, egészséget az új esztendő-

ben. A ház népe megkínálta a vendégeket. Hasonló okból jártak köszönteni a 

kéményseprők is. Érdekességként említjük meg, hogy Cegléd mezőváros tanácsa 

újévi ajándékot, pénzt is adott a magisztrátus tagjainak köszöntésükért: 1841-ben 

például 10-10 forintot kapott a főbíró, s egyet-egyet a jegyző, a két második bíró, 

a rendőrkapitány, adószedő, biztos, az írnok 7 forintot és 30 krajcárt, úgyszintén 

a város borbélya és annak legénye, 5-5 forintot az árvák atyjai, a rendbiztos, s a 

kéményseprő pedig 1 forintot és 40 krajcárt kapott.138 

A tél végi szokáskör másik nagy egysége a farsang, amely vízkereszt napjával 

kezdődik, s a karácsonyi ünnepek végét jelenti. Rendszerint e napon szedik le a 

karácsonyfát is. A katolikusok fő ünnepe. A 18. században e napon is szokás volt 

megköszönteni a mezővárosi tanácsot, mint tették azt 1764. január 5-én Ceglé-

den. Az ünnep egyházi jelentőségét hangsúlyozza, hogy ekkor a pap s egyházi 

emberek mentek köszönteni: „Tisztelendő Plebánus Úr számára Víz Kereszti al-

kalmatossággal” adott 56½ dénárt a számadó bíró, és a „vele Cantáló Gyerme-

keknek” is ajándékozott 15 dénárt. 1769. január 6-án „vízkeresztkor Tisztelendő 

Plebánus Úrnak és vele lévő Kántor, Harangozó, és gyermekeknek adtam min-

denestül 78½ dénárt”, jegyezte fel számadásában a második bíró.139 Vízkereszt-

kor énekelték el Cegléden, Kecskeméten a „kánai menyegzőt”, s e napon szoká-

sos a házszentelés is. A katolikus pap és a harangozó vagy a kántor hívásra felke-

reste a katolikus híveket, s az ajtófélfára krétával rajzolt keresztet a pap. A család 

megvendégelte az egyházfikat. A templomban történt a vízszentelés. A pap által 

 
137  Lásd Barna 1978: 451; Novák 1978: 12–29. 
138  PML CgV Tan. SZK 1841. 
139  A papság vízkereszti alamizsnagyűjtése régi keletű szokás. Dömötör Tekla utal rá, hogy az ide-

geneknek magyar szokásként tűnt fel a 15. században. Dömötör 1964: 162. 
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megszentelt vizet a mise után a hívek hazavitték és őrizték, különös hatást tulaj-

donítva neki. Cegléden volt szokás a „csillagjárás” vízkereszt napján. Három kis-

lány angyalnak öltözve járta a várost, és egyházi énekeket énekeltek.140 

Vízkereszt napjával kezdődő farsang sok vidámsággal, szórakozással, bálokkal 

telt el a Három Városban. Rendszerint vízkereszt napján tartották a céhmestervá-

lasztást. Nagykőrösön például a szűcsök állatbőrökbe öltözködve, alakoskodva 

kísérték a céhládát, amikor az újonnan megválasztott céhmester házához vitték. 

Ezen alkalommal zsidónak öltözött alakoskodók is az utcára mentek. Nagykőrö-

sön például azért keletkezett bírósági ügy 1823-ban, mert az egyik alakoskodót, a 

zsidónak öltözött B. Varga Istvánt megverték, mert azt hitték, hogy kóbor zsidó 

kereskedő. Cegléden hasonló incidens történt a vízkereszt napi céhmesterválasz-

tás alkalmával:  
 

„Pataki István suhancz azon pajkos tettéért, hogy Halmi István szűts mestert a’ Czéh 
ládája vitelkor fején megsebesítette, Vérbírságnak 12 vfrtoknak, az orvosi és patikai 
költségnek 4 pengő forintoknak megfizetésében marasztaltatott”  
 

– határozott a magisztrátus. A testi büntetést, megbotoztatását viszont elenged-

ték neki, azzal az indokkal, hogy csupán farsangi alakoskodás miatt került sor a 

verekedésre.  

 

„Halmi Istvánnak mint a’ czéh ládája vitelkor házalló zsidó ruhában öltözötten út-

közben vele találkozókkal, ’s ezek között Pataki Istvánnál is enyelgőnek megütése, 

költsönös farsangi tréfából történt”  

 

– állapította meg a bíróság 1838. január 31-én.141 

A farsang idejére eső jeles napokon mondogatták a csíziókat. Január 22-én, 

Vince-napkor hangzott el az általánosan ismert mondóka: „Ha megcsordul Vin-

ce, tele lesz a pince.” Január 25-én következett a „pálfordulás”; „Pál fordul köd-

del, ember fordul döggel” – mondogatták az emberek.142 Február 2-a gyertya-

szentelő Boldogasszony napja.  
 

„Ha fénylik gyertya – szentelő, az ízéket is vedd elő, ezt tartja az öregek tapasztalatai-
ra alapozott közmondás. Mivel azonban a gyertya-szentelő nem fénylett, bár egész ta-
vaszias hőmérsékletű nap volt, nem lesz szükség a takarmányos ízékének elővevésére, 
mert korán kitavaszodik, ha ugyan nem csal meg bennünket a régi közmondás”  

 

 
140  PML CgV Tan. 1763/64; 1768/69; S.gy.  
141  Horváth 1943: 42; PML CgV Tan. Jkv. 1838. jan. 31. 
142  Barna 1978: 451–452. 
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– írta Nagykőrösön az újság 1898. február 6-án.143 Julianna napján (február 16.), ha 

megszólalt a pacsirta, ahány nappal korábban kezdett énekelni, annyi nappal to-

vább tartott a rossz, hideg idő. Ha havazott, Nagykőrösön az a mondás járta, hogy 

„Julianna kitette dunnáját, és az kiszakadt”, „Julianna megrázta dunnáját”.144 

A farsangot a „húshagyókedd” zárja le. A mezővárosi társadalom különböző 

rétegei – mint az iparosok, polgárok, parasztság – csupán bálozással szórakozott. 

Húshagyókedden a reformátusok különösebb vigalmakat nem tartottak, viszont a 

katolikusok gyakorolták a bakfazékolás szokását. Nagykőrösön a tanyasi római kato-

likus legények húshagyókedden csináltak bakfazekat. Rossz cserép- vagy bádog-

edénybe hamut, trágyát tettek, s bandástul járták a határt, s ahol vénlányt találtak, 

ablaka alá vagy a kapujához vágták a bakfazekat. A szokás elterjedésében a szom-

szédos jász településeknek – egykori pusztáknak –, Karának és Kocsérnak tulajdo-

nítunk jelentőséget, ahonnan jelentős számú népesség húzódott át Cegléd és 

Nagykőrös határába. A tősgyökeres reformátusok nem ismerik ezt a szokást.145 

Február végén (február 14.), ha Mátyás megtörte – felolvasztotta – a jeget, a ki-

tavaszodás nem sokáig késlekedett, de ha nem talált jeget, csinált, a fagyos idő 

még tovább tartott. Ez az időszak már kedvezett a tavaszi munkáknak, de körül-

tekintőknek kellett lenniük a gazdáknak. Február 22-én, „Üszögös Szent Pétör 

napján a szántóvető embör nem vet, mert akkó üszögös lösz a gabona” – véleked-

tek Nagykőrösön a gazdálkodók. Március közepén Sándor, József, Benedek napja 

táján (március 18–19., 21.) melegedik fel az idő, s járja a közismert csízió a Három 

Városban is, hogy „Sándor, József Benedök, zsákba’ hozzák a melegöt”.146 

A tavaszi ünnep- és szokáskör első legjelentősebb napja a húsvét. Az előtte 

való hetet a katolikusok nagyhétnek, a reformátusok bűnbánati vagy penitenciális hét-

nek mondják. Nagypéntek napja bővelkedik különösebb szokásokban. E napon a 

katolikusok szigorúan böjtölnek. Cegléden – hagyományosan – tojásos savanyú-

levest, köménymagos levest, valamint tésztát fogyasztottak ebédre, vacsorára pe-

dig halat ettek. A reformátusok tojásos levest kolbásszal, utána mákos gubát, 

tésztát vagy nudlit fogyasztottak. A „nagypénteki kígyó” hiedelme a katolikus ta-

nyasiak körében élt: a kígyó bemehetett a házba, s mivel nagyon szereti a tejet, 

bemászhatott a csecsszopó csecsemő szájába, mivel megérzi a tejszagot. Ezért et-

tek nagypénteken mákos tésztát, mert annak illatától elriad a kígyó, s kimegy a 

házból.147 

A szokások között jellegzetes a rituális nagypénteki mosakodás. Nagykőrösön 

a katolikus tanyasi lányok gyakorolták ezt a szokást, ami kapcsolatban állt a sze-

 
143  Nagykőrösi Hírlapok XXXI. évf. 6. sz. 1898. február 6. 
144  Barna 1978: 451–452. 
145  S.gy. (Nagykőrös); vö. Tóth 1959. 
146  Lásd Barna 1978: 452. 
147  S.gy. (Cegléd); Barna 1978: 453. 
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relmi varázslással is. A mosakodás célja volt, hogy a leányok szépek, vonzóak le-

gyenek a legények számára. A nagypénteki mosakodást részletesen Barna Gábor 

kutatása alapján ismerjük Nagykőrösről:  
 

„Akkor mi is, megmosdottunk leányok, hogy szépek legyünk. Kimentünk a tanya kö-
rül lévő tóhoz és abba mosdottunk meg. Meztelenül, de szó nélkül kellett kimenni, 
reggel, még napfölkelte előtt. Egymást is úgy költöttük fel, hogy nem szóltunk. Vittük 
magunkkal a tükröt és fésűt is, mosdás után abba megfésülködtünk. Mert abba a tü-
körbe akkor este megláttuk a szeretőnket”  
 

– mesélte egy kőrösi asszony. A városi lányok is hasonlóan cselekedtek nagypén-

tek kora reggelén.148 

Rituális határjárásra is sor került nagypénteken. Ceglédről ismeretes, hogy a 

katolikus ifjak nagypénteken bejárták a határt. Csoportokba verődve felkutattak 

minden csorgót, forrást, kitisztogatták azokat, a kutakat is megigazították.149 

Nagypénteken délután három órakor némulnak el a katolikus templomok ha-

rangjai, s utána kereplő adja hírül az időpontot (reggel hatkor, délben és este nyolc 

órakor), valamint a szentmise, templomi összejövetel időpontját. A keresztény 

hívők tartózkodnak ezután a zajos vidámságoktól, csöndben emlékeznek meg Jé-

zus kereszthaláláról. A 20. század második felében a szélesebb körben elterjedt 

rádiót is kikapcsolták ekkor. 

Kecskemétről ismeretes egy nagypénteki szokás, a bikahajsz. Jókai Mór figyelt 

föl először erre, az 1840-es években, amikor a híres mezőváros jogakadémiáján 

folytatta tanulmányait. Ezen a böjti napon a kecskeméti mészárosok a hízott bikát 

felszalagozták, a szarvát bearanyozták, és a mészároslegények vérebekkel hajtották 

a városon keresztül a vágóhídra. Ez a szokás szorosan a nagypénteki böjttel van 

kapcsolatban – mutat rá Bálint Sándor. A mészárosok ily módon serkentették a la-

kosságot húsfogyasztásra, a böjt befejezése után. A mezővárosi hatóság annak ve-

szélyessége és a túlzott feltűnés miatt betiltotta ezt a szokást az 1850-es években.150 

Nagyszombaton a feltámadás jelenti a böjt és a gyász végét. Az esti feltámadási 

szentmise alkalmával szólalnak meg a harangok a katolikus templomban. A ró-

mai katolikus ifjak Cegléden nagyszombaton estefelé ismét csoportokba verődtek, s 

kürtszóval, kurjongatással mentek a legények a városnak arra a szélére, ahol job-

ban zöldült a határ. Papot választottak maguk közül, s a náluk lévő könyvekből 

olvastak fel. Kántort, éneklő mestert is választottak, aki a zsoltárok éneklésében járt 

elől, irányította az éneklést. Különböző tisztségviselőket is kijelöltek maguk kö-

zül, a városi tanács alkalmazottjaihoz hasonlóan: volt ítélőbíró, csapó, mester, kürtös, 

 
148  Barna 1978: 454. 
149  Nagy é. n. EA 6630; vö. Bálint 1973: 284, 288. 
150  Bálint 1973: 192. 
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négy rendőr és kettő tűzmester. Az este beköszöntével lámpásokkal vonulva járták 

körül a vetést a határban, kürtöltek, kurjongattak, énekeltek. A határszélen meg-

gyújtottak egy szalmarakást, utána pedig húsvéti énekeket énekeltek. Közben ki-

áltozták: „Adj Uram bort, búzát, békességet, csendességet a magyar hazában!” 

Hazafelé menet felkeresték a leányos, fiatal menyecskés házakat, kapuikra barkát 

tűztek fel. A nagykőrösi tanyavilágban nagypéntekről nagyszombatra hajló éjszakán 

kolompoltak a katolikus legények. Kolompokat kötöttek a nyakukba, rossz edé-

nyekkel csörömpöltek. A lányos tanyákat keresték fel, az ablak alá lopózva nagy 

lármával felverték a háziakat.151 A Cegléden, úgy Nagykőrösön, Kecskeméten is a 

Húsvét előestéjén történő zajkeltés, termékenységvarázslás szoros összefüggés-

ben áll a fiatalok párválasztásával. 

Húsvét legjelentősebb szokása volt minden időben a köszöntés. A 17–18. 

században – feltehetően korábban is – iskolások, koldusok, kisgyermekek, leá-

nyok e napon is köszöntötték a mezőváros elöljáróit, amiért pénzt kaptak a ta-

nács pénztárából. Például 1653-ban „husveti Innepkor Eörögh deakoknak Can-

talasokert adtam dn 15” – könyvelték el a kiadást.152 „Húsvéti Cantalo Deákok-

nak, Mendikánsoknak, gyermekeknek, és Leánykáknak adtam” 6 forintot –, je-

gyezte fel 1737-ben a kőrösi második bíró a város számadáskönyvében. A ceglédi 

számadó bíró 1 forint és 28½ dénárt ajándékozott hasonlóképpen a húsvétkor 

kántáló diákoknak, gyermekeknek 1737-ben. A felsőbb hatóságok nem nézték 

ezt sem jó szemmel – pénzpocsékolásnak tartva az ajándékozást –, ezért – töb-

bek között 1772-ben is – tilalmazták a húsvéti „alkalmatlan” köszöntgetéseket is, 

a többi jeles napihoz hasonlóan. A köszöntések során nemcsak az elöljárókat, a 

tanácsot tisztelték meg, hanem a tekintélyesebb cívisgazdákat is. Így, ha sikerült is 

a hatóságoknak megakadályozni a „hivatalos köszöntéseket”, a szokás tovább élt 

a lakosság gyakorlatában. Feltételezhetően – ez a hivatalos szokás – őrződik a 

húsvét hétfői locsolkodással egybekötött köszöntés formájában.153 

Az utóbbi időben fiúgyermekek járták sorra a leányos házakat húsvét regge-

lén, és szappanos vízzel, jobb esetben rózsavízzel, szagos vízzel – melyet boltban 

vásároltak –, „kölnivízzel” locsolták meg a háziakat. Kecskemét Pálmonostor 

pusztáján jegyezték le a következő húsvéti köszöntőt versikét 1930-ban:154 
 

Én kis kertész legény vagyok, 
Rózsafákat locsolgatok, 
Úgy hallottam itt is van egy szép rózsafa, 
El akar hervadni, szabad e’ locsolni 
 

 
151  Nagy é. n. EA 6630; Barna 1978: 454–455. 
152  PML NkV SZK 1653/54. 187.  
153  Novák 1983c: 208–209. 
154  Nagy J. 1928. EA 259. 
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Tegnap előtt erre jártam, 
Egy szép kislányt kívül láttam, 
Kint a kútnál mosogatott, 
Piros tojást mutogatott,  
Vivát! Gyere elő szép leány! 

 

A nagyobb legények régen nem verseltek, csupán egyszerűen köszöntötték a 

háziakat: „Kívánom, hogy sok boldog húsvétnapokat tessenek érni, erővel, 

egészséggel!” Ők még a 20. század derekán is „hagyományosan” locsolták a lá-

nyokat. Bandástul járták végig a házakat, tanyákat, sokszor még az ágyból húzták 

ki az áldozatot, s a kútnál vödörből vízzel öntözték meg alaposan. Ezt követően 

a háziak itallal, húsvéti sonkával, főtt tojással kínálták meg őket. Kékre, pirosra fes-

tett tojást adtak nekik. Az a legény, kinek már volt szeretője, utoljára ment hozzá, s 

nem ment már más házakhoz barátaival, cimboráival. 

Vahot Imre említi Kecskemétről a húsvét hétfői szórakozás régi módját:  
 

„Húsvét másnapján a lakosság minden osztályának legnagyobb része a város nyugati 
részén, szabad mezőn álló, hajdan remetelak, jelenleg az ájtatos r. katolikus hívek gya-
kori imahelye, az ugynevezett »Mária-kápolnához« gyűl, hol zene melletti tánczsá-
torok alatt sör, bor, mezei játék, czikázás, s többnyire a magyarhoz annyira illő, neme-
sebb élvezetű lóverseny mulattatja a több ezernyi megjelenőket, déltől alkonyig. Neve 
a mulattságnak »Emmaus« húsvét másnapján evangéliumban foglalt szent történet 
helynevéről, midőn a föltámadt megváltó, Emmausba menő két tanítványának megje-
lent.”155  
 

Krisztus feltámadása után Lukács evangélista két hívével, akik Jézus halálán kese-

regtek, Emmausba ment, ahol a Megváltó megjelent nekik. Ez adott okot és al-

kalmat a húsvéthétfői – és pünkösdhétfői – vigalomra.156 

Húsvét után a mezőgazdasági esztendő kiemelkedő napja Szent György (ápri-

lis 24.) hiedelmekben, szokásokban egyaránt bővelkedik a Három Városban is.  

Általában Szent György-nap hetében kerítettek sort a kukorica, árpa, zab, ré-

pa vetésére. Úgy hitték az öregek, hogy ha e nap előtt dörög az ég, rossz eszten-

dőre lehet számítani, akárcsak, ha megszólal a pacsirta. Termékenységi varázslás, 

egészség óvása szempontjából is fontos volt Szent György napja. Kecskeméten 

úgy tartották, hogy meg kell fogni Szent György-nap előtt a gyíkot, s azt jól 

„megbabrálni”, majd utána a gyíkos ujjakkal meghúzogatni az ember nyakát, 

mert ezek után nem lesz torokfájós az illető. A másik két városban hasonlóan vé-

lekedtek:  
 

 
155  Vahot 1853: 101; Bálint 1973: 310–316. 
156  Emmaus helységnév azonosításában három település merült fel: a Jeruzsálemtől hatórai járásra 

lévő Amvâs (Nikopolisz), Kubēbe, Kalonich, melyek három-három órai járásra esnek tőle. Ré-
vai nagy lexikona 6. 1912: 476. 
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„Mikor az első gyíkot Szent György nap előtt megfogtuk, megfogtuk szépen és ha-
nyatt fordítottuk. Ezt a torkos részit (torkát) neveletlen ujjunkkal (gyűrűs ujj) meg-
húztuk így háromszor az egyik oldalon, oszt utána saját torkunkhoz kentük három-
szor. Aztán a másik oldalon is megcsináltuk így, hogy torokgyíkot ne kapjunk…”  
 

– mesélte el a praktikát egy kőrösi ember. A Szent György-napi gyík farka sze-

rencsét is jelentett, ezért megszárítva pénztárcában is hordozták magukkal az 

emberek. Nagykőrösön hasonló tulajdonságokkal bírónak tartották az ürgét is. 

Szerencsét hozott annak, aki e nap előtt meglátta, vagy farkát pénztárcájába rakta. 

Szent György-napig kellett szedni a nadályt, piócát is, mert utána, később már 

„rátapadt a békára”, s gyógyításra alkalmatlanná válik. Ha Szent György napja 

előtt megzendül az ég, meg kell „hempörögni a fődön” – tartják Kőrösön, hogy 

ne fájjon az ember dereka. Cegléden – hasonló okokból – ekkor dörzsölték az 

emberek hátukat a szekrény sarkához. Ha gólyát lát valaki kora tavasszal, akkor 

meg kell hemperegni a földön, hogy friss legyen az ember.157 

Szent György napján mágikus cselekedeteket is végeztek az emberek. Ipolyi 

Arnold közli 1854-ből, hogy Szent György napjára virradóan a kecskeméti juhá-

szok lepedőt terítve magukra mentek ki a legelőre, vetésekre. A hosszú lepedő 

végigseperte a harmatos füvet, sarjadó vetést, felitta a harmatot, s az ember köz-

ben mormolta magában: „szedem, szedem mindennek a felét”. Amikor már átvi-

zesedett a lepedő, egy arra készített új cserépbögrébe csavarták ki a harmatvizet, s 

ezt bögréstül együtt elásták a juhakol vagy istálló „hídallására”, hídlása alá, ahol fe-

jik a juhokat vagy a teheneket. Mindezt azért cselekedték, hogy legyen teje a jó-

szágnak, s azt a gonosz asszonyok, boszorkányok el ne vehessék.158 A Szent 

György-napi harmatszedés szokásos volt a kőrösi tanyavilágban, a katolikusok 

körében is. Nemcsak férfiak, de asszonyok is foglalkoztak vele: derekukra ab-

roszt kötöttek, s utána körüljárták a tanya legelőjét. Ezen a harmatos abroszon 

tették a füvet a tehén elé, hogy jó tejelő legyen.159 

A termékenységvarázslással hozható kapcsolatba a Szent György-napi kö-

szöntgetés is.  

A nap jelentőségét az is növeli, hogy 1757-ig e napon tartották a Három Vá-

rosban a bíróválasztást (utána tették annak időpontját november 1-jére, minden-

szentek napjára, amely a mezőgazdasági esztendő végét jelentette). A bíróválasz-

tás ünnepnek számított, amikor a város diákjai, gyermekei, koldusai köszöntötték 

a megválasztott bírót és tanácsbeli urakat, akik ezért pénzt kaptak a tanács pénz-

tárából. Erre vonatkozóan korai példát említünk 1636-ból: „Hogi Szentgiőrgi 

Napia’ az Deakok az Waros hazanal az Esküt Urainkat megh eneklettek 

 
157  Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932; Barna 1978: 452–453. 
158  Ipolyi 1854; vö. Madarassy 1912: 28. 
159  Barna 1978: 453. 



737 

attunk dn 50” – jegyezték fel Nagykőrös város számadáskönyvében.160 1653-ban 

„Szent György napkor Eörögh Cantasokk” kaptak pénzjutalmat a várostól.161  

A 18. századi történeti források is bőséges adatokat szolgáltatnak erre vonatko-

zóan. A kőrösi számadó bíró például 1744. április 23-án a „Szent György napkor 

köszöntő Deákoknak és Mendikánsoknak” két forintot adott, mert megtisztelték 

a magisztrátust. 

Április 24. táján vagy május 1-jén kezdték az állatokat a legelőre hajtani, tehát 

fontos gazdasági esemény kötődik hozzá, a mezőgazdasági esztendő kezdete. E 

tény is jelzi, hogy a 18. században is milyen nagy jelentősége volt az állattenyész-

tésnek a Három Városban.162 Sajátos módon más jellegű köszöntés, mint a más 

vidéken szokásos pásztor termékenységi jóslás, rigmusozás, nem gyökeresedett 

meg a Három Városban. 

A Szent György-napi köszöntés – a tiltó rendelkezéseknek is tulajdoníthatóan 

– megszűnt a 18. század végén. Ebben az is közrejátszott, hogy más időpontra. 

mindenszentek, mindszent napjára (november 1.) tették át a bíróválasztás napját. 

A Szent György-nappal kapcsolatosan szükséges megemlíteni, hogy Nagykő-

rös – Mária Terézia királynőtől 1749-ben kapott privilégiuma alapján – e napon 

tarthatta negyedik országos állat- és kirakodóvásárát.163 

A Szent György-nap mellett május 1-jének hasonlóan fontos szerepe volt a 

mezőgazdasági életben. Rendszerint e napon vagy e tájban hajtották ki a legelőre 

az állatokat, mint történt az Kecskeméten. Május 1-je azonban párválasztás tekin-

tetében is jelentős napnak számít. Jóllehet a korábbi évszázadokban tilalmazta a 

hatóság, itt is meghonosodott a májfa, májusfa állítása. A szokás létezéséről a Há-

rom Városban állomásoztatott idegen, német, morva katonákkal kapcsolatban 

vannak történeti forrásadataink. A kőrösi számadó bíró feljegyezte 1741. május 

1-jén, hogy „a’ Majális fákat ültető Katonáknak a’ Város Háza és Templom körül 

fel ásott fákért és tisztesség tételért adtam f. 6 15” dénárt. Cegléden 1759. május 

elsején történt hasonló eset: „Filep Jakab napján a’ zöld fák ültetésével való Tisz-

tességtételért Tttes Eszterházy Miklós Regementye katonáknak discretiot adtam, 

den. 56½”, hozza tudomásunkra a második bíró számadása. Jóllehet a mezővá-

rosi tanács hivatalosan is elfogadta, megtiszteltetésnek tartotta a májusfa állítását, 

Mária Terézia királynő takarékosságot szorgalmazó rendeleteinek betartása miatt 

a mezővárosi hatóságnak is tiszteletben kellett tartania, s betartatnia a felsőbb 

rendeleteket, utasításokat. Pest vármegye körrendeletét 1772-ben hirdették ki 

Nagykőrösön – s a másik két mezővárosban is –, amelyben a zöld fák megcson-

kítását, pusztítását kívánták megszüntetni, jóllehet abban az idegen nemzetiségű 

 
160  PML NkV SZK 1636/37. 120.  
161  PML NkV SZK 1653/54. 188.  
162  Novák 1986c: 209. 
163  Novák 1994: 601. 
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katonákból álló hadsereg járt elöl jó példával. A felsőbb rendeletnek foganatja 

lett, megszűnt a „hivatalos tisztességtételezés”. A májusfaállítás, majálisozás a 

kecskeméti városi hatóság számára is gondot jelentett. A magisztrátus például 

1825-ben is hozott tiltó rendeletet vele kapcsolatban:  
 

„Nagy botránkozás tapasztalván, némely lakosoknak abbéli rendetlenségek, amely 
szerint számosabban kocsikon menvén ki magok mulatása végett a város talfái és nyí-
ri erdejében, ott szembetűnő kárral zöldfa ágakat sőt fiatalabb fákat is kivagdalnak, 
visszajövén pedig a városon keresztül sebes vágtatva illetlen kurjászások között 
nyargalódzanak, mindezen rendetlenségeknek és abból származható veszedelmeknek 
elhárítások tekintetéből a lakosok között dobszó mellett kihirdettetni rendeltetik, 
hogy akik ezen túl a fentebb érdeklett tilalmas cselekedetekbe tapasztaltattatni fognak, 
sorsokhoz képest 6 ft. pénzbeli büntetésben marasztaltatnak, vagy 12 pálcza ütésekkel 
fognak fenyíttetni. Továbbá, hogy ezen tilalom és rendelés a lakosoknak annyival in-
kább tudomásukra jöhessen, az írásban foglalva a város talfái erdejében a csőszház 
előtt táblára ki fog függesztetni.”164  
 

A rendeletnek különösebb foganatja nem lehetett, mert a kecskeméti tanács 
1827-ben is hasonló ügyben hozott határozatot:  

 

„Tapasztalatatván, hogy némely lakosok a’ város talfáji erdejében majálisi mulat-
ság végett sűrűn kijársnak, ’s ott nem csak erdőkben károkat tesznek, hanem a’ város-
ba való jöttökben botránkoztató kurjázások között az utczákon dfel ’s alá nyar-
galódzanak. Minthogy az efféle elszenvedhetetlen rendetlenségeket külömben is 
csak az alacsonyabb sorsú lakosok cselekszik, nehogy a’ külömben ártatlan, ’s 
annál fogva szabados mulatságok az efféle rendetlenségek által károsokká változza-
nak, közhírül téteni rendeltetik: Hogy a’ Talfájában való majálisozás, ide nem ért-
vén a’ jobb nevelésű ’s előkelő tisztességes lakosokat, senkinek is nem más-
ként, hanem ha a’ talfáli csősznek 2ik Bíró úr által ki adandó engedelem czé-
duláját elő mutathatja, engedtetik meg.”  
 

1828-ban is hasonló tilalommal lépett fel a kecskeméti magisztrátus: 
 

„Tapasztalván az, hogy ámbár a közelebb múlt esztendőben azon rendelés, hogy elő-
re való engedelem nyerés nélkül senki Talfájába csoportosan a majális színe alatt ki-
menni, onnan késő estve vagy éjjel visszajövet nagy lármával kurjongatva s nyarga-
lódzva az utczákon fel s alá kóborlani ne bátorkodjon. Mindazáltal az idén ismét szá-
mos lármák történtek. Nemcsak a közcsendesség megháborításával, hanem személyes 
veszedelmekkel is lévén a majálisi mulatság színe alatt lármázó s nyargalódzó emberek 
mértékletlenkedése, a város strázsamesterének különösen meghagyatik, hogy az ilye-
tén mértéktelen és zabolátlan embereket különösen szemmel tartván, nevezetesen 
pedig ünnepnapokon lovas emberekkel is felvigyázván, akiket lármás kurjongatások-
ban és veszedelmes nyargalódzásokban tapasztal, azonnal a városházához kísértesse 
be, holott is méltó büntetéseket elkerülni nem fogják. Egyébiránt pedig mind a múlt-

 
164  Iványosi-Szabó 1991: 260–261. 
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esztendei rendelés republicáltatni, mind a mostani határozás a lakosok közt közhírré 
tétetni rendeltetett.”165 
 

A fák pusztítása ellen a nagykőrösi tanács 1853-ban is fellépett:  
 

„Tapasztalván az Elöljáróság miképp csupán negédességből a’ város költségén ültetet 
nyárfákat némellyek kidarabolják, melly áltlal azon fák ültetésével elérni szándékolt 
czélt ezeek nehezítik, annál fogva közhírré tétetik, hogy a’kik az illy ültetett fa pusztí-
tókat feljelentik illő jutalmat kapnak. A’ pusztítók pedig kemény testi és pénz bünte-
téssel fognak fenyittetni.”166 

 

Tehát a lakosságot is az erdei facsemeték megóvására kényszerítették, jóllehet 

a köznép körében végképp megtiltani nem lehetett a májusfa állítását. Különösen 

nem a határban, a tanyavilágban. Hiába büntették az erdőben megfogott legénye-

ket, a májusfa szerzése és felállítása a szeretett leány kapujában, legényvirtussá 

alakult át. A közösség, illetve a leányok is különösen méltányolták a bátor csele-

kedetet. Énekükkel csúfolták ki azt a legényt, aki májusfa lopására, kivágására 

nem mert vállalkozni. Ezt tették a kőrösi tanyasi leányok is, akik ezt dalolták: 
 
Hej, lányok, hallottátok már hírét, 
Kovács Pista legénységét! 
Fakéssel vágja a májfát,  
Hogy ne hallják kopogását! 
 
Éjjel viszi a babája kapujához, 
Bekopogtat az ablakon, 
Kelj fel Bözsi, itt a májfa,  
Jó éjszakát, vigyázz rája!  
 

A májusfaállítás szokása napjainkban is élő hagyomány. Rendszerint kisebb 

nyárfacsemetét vagy inkább nyárfaágat vágnak, vagy színes papírszalagokkal dí-

szített erősebb ágat tűznek a kapufélfához.167 

A katolikusok jeles napja Márk-nap (április 15.), amikor, illetve a közel eső va-

sárnapon tartják a búzaszentelést. Cegléden május 27–29. között került sor a ke-

resztjáró napokra, amikor körmenettel vonultak ki a határbeli keresztekhez, könyö-

rögve Isten áldásáért, a határ oltalmazásáért. 

A tavasz kiemelkedő ünnepe pünkösd. A 18. században szokás volt a pün-

kösd napi köszöntés is a Három Városban. Ez alkalommal is megtisztelték a ma-

 
165  Iványosi-Szabó 1991: 271–272. 
166  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852/54. 138.  
167  Itt jegyezzük meg, hogy 1987-ben vágták ki „májusfa” céljára az Arany János Múzeum kertjé-

ben álló, 1978-ban – a múzeum alapításának 50. évfordulóján, a múzeumalapító polgármester, 
Dezső Kázmér tiszteletére – ültetett törökmogyorófát. Miután a tettesek rájöttek tévedésükre, a 
fát a kerítés tövébe hajították, mivel nem felelt meg a májusfa követelményeinek. 
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gisztrátust, amiért a köszöntők jutalmat kaptak. Nagykőrösön 1655-ben „pün-

kösdi Innepekben aproer Eörögh Cantasokk adta’ dn 15. […] Varos hazanal 

walo Eőrögh Sucerescenseknek cantalassoker’t adtam dn 17” – könyvelte el 

a város a kiadást.168 „pünkösdkor Cántáló Férfi és Leány Gyermekeknek” adott 

60 dénárt a ceglédi számadó bíró 1715-ben, Pünkösdhöz fűződik a királyválasztás 

szokása. Nagykőrös város kiadásai között könyvelték el 1729-ben, hogy „Majalis 

Király tételre ide jött Katonák szenajaért” fizettek 1 rajnai forintot.169 A pün-

kösdi királyválasztás szokása tehát az idegen, többségében német katonasággal 

hozható kapcsolatban. 1721-ben Pünkösd ünnepe májusban volt, erre az alkalo-

mra jöttek a katonák Kőrösre, akiknek hivatalos jelenlétét igazolja az, hogy a 

városi magisztrátus megfizette részükre a lovaknak szükséges szénát. A pünkösdi 

királyválasztás hagyománnyá vált a római katolikus Kecskemét és Cegléd ese-

tében is. Cegléden Nagy Dezső halvány emlékét fedezte fel a pünkösdi királyvá-

lasztásnak a 20. század közepén.170 Kecskeméten a húsvéthétfői mezei mulatság-

hoz – az „Emmaus”-hoz – hasonlóan pünkösd második ünnepén is összejöttek a 

város északnyugati részén, a Talfája tölgyerdőben. Lóverseny során dőlt el az, 

hogy ki lesz a pünkösdi király.171 Pünkösd napján négy idősebb és egy fiatal leá-

nyokból álló csoport is kántált Kecskeméten, egyházi jellegű emlékeket, szövege-

ket mondottak, – említi Bálint Sándor.172 Érdekességként említjük meg, hogy 

„Regélő István bácsi” (alias Máyer István) 1857-ben a nagypénteki bikahajszhoz 

hasonló eseményt említ e jeles ünnepen is:  
 

„Pünkösd másodnapján az alföldön kivált Nagy-Kőrösön, Kecskeméten volt még a 
19-dik század első évtizedeiben is oly divat, hogy egy vén bikát a városnépségnek je-
lenlétében a mezőn kutyauszítással hajszra vertek, míglen a bőszült állat ebek vagy 
egyes bátor fiúk bicskája által le nem teríttetett. Ez fölötte vad mulatság volt, mert a 
szilaj állat agyon marczangoltatván, vértajtékok közt nem egy derék csordást agyon 
döfött, vagy kínjai közt halálig gázolt.”173 
 

A köszöntések tehát a jeles napokon, ünnepeken történtek. Ilyen alkalmakkor 

az iskola diáksága, koldusok, gyermekek köszöntöttek, énekeltek a tanács embe-

reinek, a főbírónak, bíráknak, szenátoroknak, amiért jutalomban részesítette a 

magisztrátus őket. Mivel korabeli adatok nem ismeretesek, minden bizonnyal az 

ifjúság a jeles napokon a városokban köszöntötték a tekintélyesebb gazdákat, ipa-

rosokat is.  

 
168  PML NkV 1655/56. 169, 174.  
169  PML NkV SZK 1729/30. 
170  Nagy é. n. EA 6375. 
171  Vahot 1853: 101. 
172  Bálint 1973. 
173  A Reggélő István bácsi, 1857: 227. 
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Érdekes módon Nagykőrösön a 17. században még „jeles napnak” számított 

a juhnyírás időpontja is, ami ennek a fontos mezőgazdasági munkának fontossá-

gát – az állatok legelőre tereléséhez hasonlóan – súlypontozza, mivel ezres nagy-

ságredű állomány birtokában volt a város. A juhnyírás időpontja május vége, jú-

nius eleje. Olykor a pünkösd ünnepével egybeesett, mint 1672-ben:  
 
„Nyireskor Kantalo Deakk adt dn 30. Mendicansokkis adtunk dn 8. Pünkösdi Kan-
talo Deakokk adtunk f 1. Mendiansokkis adtunk dn 20. Deák Gyermekeknekis dn 13”  
 

– jegyezték fel a város számadásai között.174 

A nyári ünnep- és szokás kör jeles napjai közül csupán néhányat emelünk ki. 

Nagykőrösön a vásár avatta jeles nappá Szent László király napját, június 27-ét.  

A kora középkorban felépített katolikus templom védőszentje volt Szent László, s 

a 18. század végén felépített új templomot ismét az ő tiszteletére szentelték fel 

1788-ban. Kecskeméten szintén vásár emelte a Szent Lőrinc-nap (augusztus 10.) je-

lentőségét. Ekkor fejeződött be kirakodóvásárral a híres, hét hétig tartó fehértói 

baromvásár. A Nagy- és Kisboldogasszony napja (augusztus l5. és szeptember 8.) 

egyházi ünnep, azonban a két Boldogasszony között tojást tettek el az asszonyok. 

Nagy öblös, szalmából font hasas edényben, póhályosban búza közé rakták a tojást, 

hogy „elálljon”, és a tél folyamán alkalmas legyen tyúkültetésre, csibekeltetésre. Az 

őszi jeles napok, Szent Mihály, Szent Katalin és Szent Dömötör, vásáraik révén vál-

tak híressé Kecskeméten és Nagykőrösön. A mezőgazdasági év „hivatalosan” 

Dömötör-nap után ért véget. Ezzel is magyarázható, hogy a halottak napját (nov-

ember 2.) megelőző mindenszentek napján, november 1-jén tartották a bíróválasz-

tást, tisztújítást a 18. század végétől a 19. század közepéig tartó időszakban. 

Az esztendő hátralevő része az adventig pihenéssel, szórakozással, lakomák-

kal telt el. Kecskeméten jeles nap volt Szent Márton napja (november 11.) a lúdto-

rozással. November második felében kezdődött a disznótorozás. A karácsony 

előtti időszak jeles napja Katalin (november 25.) és András (november 30.). Ka-

talin napja nevezetes az időjóslással kapcsolatban: „Ha Katalin kopog, karácsony 

locsog” – és fordítva –, tartják az emberek. András napján szerelmi jóslással, va-

rázslással foglalkoztak a fiatalok. Nagykőrösön például a leányok 13 ágú papír-

csillagot készítettek, melynek ágaira egy-egy legény nevét írták fel, egyet pedig 

üresen hagytak. Ezt a nevet párnájuk alatt őrizték a lányok, s mindennap letéptek 

egy ágat róla, s amelyik fiúnév utoljára maradt, olyan nevű szeretőre számíthattak. 

Ha az üres ágat szakították le utoljára, az rosszat jelentett, a leányok halálesetre 

következtettek.175 

 

 
174  PML NkV SZK 1672/73. 88.  
175  Barna 1978: 446; vö. Fazekasné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932. 
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AZ EMBERI ÉLET JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI 

 

Az emberi élet jelentősebb eseményei közé tartozik a születés, házasság és ha-

lálozás. A születés, illetve a csecsemő megkeresztelése járt a legkisebb pompával. 

A kecskeméti református egyház keresztelési anyakönyvében a 18. század végén 

egy módos cívis-, illetve kisnemes család gyermekének keresztelőjét örökítették 

meg. Nagykőrösön is a 17–18. században a vagyonosabb családok tartottak ke-

resztelői lakomákat.176 

A születést megelőzően, a terhesség viselésekor számos babonás hiedelem óv-

ta a jövendő újszülött és az anya egészségét. Általános az a felfogás, miszerint 

szép embert kell megcsudálnia a viselős asszonynak, hogy az ő megszületendő 

gyermekei is szép legyen. A terhes asszony kívánós, ezért volt szabad neki például 

más szőlőjében is gyümölcsöt szedni magának, de a piacon is megkínálták, s nem 

vetették a szemére, ha a máséból vett is kóstolót. Mindez azért történhetett, hogy 

el ne menjen tőle a gyerek. Óvnia kellett magát a viselős asszonynak attól is, hogy 

anyajegy ne keletkezzen a gyermekén, mert akihez hozzádobtak valamit (szilvát, 

vagy más gyümölcsöt), vagy a tehén megcsapta a farkával, annak nyoma meglát-

szott az újszülöttön. 

A szülés rendszerint háznál történt, bába segítségével. A Három Városban 

rendszeresen alkalmaztak bábákat (Nagykőrösön férfi bába is ismeretes a 18. szá-

zadban), akiknek szakképzését Mária Terézia királynő rendeletileg írta elő a 18. 

században.177 A bába vitte Nagykőrösön a templomba „mögkörösztőni” az új-

szülöttet, de keresztvíz alá már a körösztanya, komaasszony tartotta. Ha életképte-

lennek bizonyult a kisded, a bábának jogában állt, sőt kötelessége is volt a háznál 

megkeresztelni, nehogy pogányként múljon ki az árnyékvilágból. A kecskeméti 

tanács úgy határozott például 1731. február 10-én, hogy  
 
„ha észleltetik hogy a’ született gyermek a’ keresztelést meg nem éri, azt a’ bába ke-
resztelje meg, akép mint Krisztus urunk Szt. János által a’ Jordán vizében megkeresz-
teltetett és Szent Lélek nevében”.178  
 

 
176  Novák 1982b: B) kép. 
177  Novák 1983c: 473–475. Lásd Deáky 1991. 
178  BKML KkV Tan. Jkv. 1731. 
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Úri viselet. Keresztelő Kecskeméten, a 18. század végén  
(Kecskeméti XIII. Református Egyház Anyakönyve) 

 

A templomból kijövet mondották Nagykőrösön: „Pogányt vittünk, keresztyént 

hoztunk!”179 

A keresztelőn csupán a szűk család volt jelen, akárcsak az ünnepi keresztelői 

lakomán. A reformátusok régebben a délutáni istentisztelet után tartották a ke-

resztelőt, a 20. század első felében a „keresztelő istentisztelet” alkalmával. Ko-

rábban uzsonnát és vacsorát, újabban pedig ebédet adnak a vendégeknek. A ke-

resztelői étkezésen a szülők, öregszülék, komaasszony, körösztkoma, a bábaasszony, 

gyakran a pap volt jelen. Az ünnepi étrend tyúkhúslevesből, sült húsból, töltött 

káposztából, pörköltből állt, de elmaradhatatlan volt a rétes is. Erre az alkalomra 

 
179  Barna 1978: 463. 
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sütötték zsírban a bábafogát, különböző – csillag, virág – alakúra vágott tésztát.  

A lakoma gyakran mulatozással fejeződött be.180 

A párválasztást, udvarlást szigorú egyházi és világi rendszabályok tartották 

kordában az elmúlt évszázadok során.  

A református egyház tanítása szerint nagyon egyszerű életet kellett élnie a le-

ánynak, kerülnie a hivalkodást, az illetlen viselkedést. Tartózkodnia kellett a kétes 

nyilvános helyeken való megjelenéstől, – mint a kocsma – óvakodni a bujaságtól, 

léha mulatozástól, ivászattól, táncolástól. Mindezek az ördög csábításainak minő-

sültek. Kevés lehetőség adódott az ifjúság számára, amikor összejöhettek, s ahol 

szerelmi kapcsolatok szövődhettek egy életre szólóan.181 A más vidékeken szoká-

sos fonók – a téli, farsangi időszakban esténként egy bizonyos háznál tartott ösz-

szejövetel, amikor a lányok és asszonyok guzsaly, rokka segítségével fonták a 

kenderfonalat – erkölcstelennek nyilvánítva a Három Városban tiltott rendez-

vénynek számítottak még a 19. század dereka táján is. Később sem szerveződtek 

olyan fonó társaságok, amelyek az önfeledt szórakozást, lányokkal való enyelgést 

lehetővé tették volna. Bár Cegléden is szigorúan tiltották a fonóházak tartását, 

később enyhült a helyzet. A 19. század második felétől – ellentétben a másik két 

várossal – itt szerveztek fonókat, ahol esetenként citeraszó melletti mulatságra is 

sor kerülhetett. Természetesen az összejövetel a kapcsolatteremtés egyik legjobb 

alkalmának bizonyult Cegléden is, amit igazol egy fonóbeli nóta:182 
 

Lányok fonják a lenszöszt, 
Beszélgetnek egymásközt. 
Jaj, anyám a fonál, 
Nehéz a várakozás! 
 

Legínt hozok szülöttem, 
Csak ne ríjjál előttem! 
Jaj, anyám, jaj anyám, 
Az ám az én nyavalyám! 

 

Mint a szöveg is igazolja, a fonó olyan társas munka volt jobbára, ahol az anya 

együtt dolgozott a lányával. Ennek ellenére a fonás nem vált általános szokássá a 

19. század végén, a 20. század elején is elvétve tartottak.183 

A bálak váltak a megismerkedés népszerű helyeivé a 19. század végétől, s az 

egyéb alkalmak, mint az istentiszteletre, misére járás a templomba. A közös 

 
180  Danka 1867. EA 15446; 1970. EA 16856; Barna 1978: 463. 
181  Novák 1983c: 23–24. 
182  Danka 1967. EA 15446. 
183  Szükséges utalni arra, hogy a Három Városban jelentős takács kézműipar volt a 20. század ele-

jéig. A gyáripari termelés jelentőssé vált a 19. század végén, ami a házilag történő fonál-
előállítást háttérbe szorította, s ez kihatott a takácsok működésére is, a kézműiparág lehanyatlá-
sához vezetett. 
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munkaalkalmak továbbra is nagy szerepet játszottak. Ezek között fontos volt az 

aratás, amikor a leányok, asszonyok szedték a markot. A kukoricafosztás szokása 

különösen a tanyavilágban virágzott, a városiak csak újabban törték sutya, haj nél-

kül a kukoricát, hogy otthon ne kelljen külön fosztani. A fosztóba szomszédos ta-

nyákból jöttek össze, s jó alkalomként szolgált a szerelmi kapcsolatok teremtésé-

re, hasonlóan a szürethez. 

A különböző mulatságok, mint a patkaporos bálak, rentyők a tanyákon, vagy a 

városi egyletek által rendezett bálok, hasonlóképpen az ifjúság fontos találkozóhe-

lyei voltak. Nagyon fontos ismerkedési helynek számított a templom is. Ide a ta-

nyáról is bejöttek – felváltva ugyan, nehogy őrizetlen maradjon a tanya –, vasárna-

ponként és ünnepnapokon: „ott volt a találka. kiszömelte a legény a lányt, s az a 

szíves beszédjibül már tudta, hogy miről van szó”. A legény üzent a lánynak, hogy 

szívesen látná-e, s ha kedvező volt a válasz, elment hozzá.184 A római katolikus fi-

atalok rendszeresen jártak templomi búcsúba (Kecskemétről, Nagykőrösről a kis-

kunsági Szentkútra, Ceglédről Máriabesnyőre, Mátraverebélyre, esetenként távo-

labbi helyekre is), amely fontos szerepet játszhatott a párválasztásban is. 

Az udvarlás időpontjának meghatározott rendje volt. Általában kedden, csü-

törtökön és vasárnap, a legényjáró napokon mehettek a lányos házakhoz a legények. 

Amelyik legény nem tudott társra találni, „körösztanyja” vagy egy idősebb 

asszony a rokonságból „kommendált” neki valakit, igyekezett „összeboronálni” 

keresztgyerekét a kiszemelt leánnyal, vagy fordított esetben, a legénnyel. Nagykő-

rösön az ilyen öregasszonyt, aki nem minden esetben volt rokon, idegen is lehe-

tett, az öreglegény, vénlány megházasításán fáradozott, „pokolküszöb”-nek ne-

vezték. Cegléden, ha valakinek nem sikerült a házassága, akkor mondották: „va-

lami pokolküszöb adta össze őket!”185 

A hosszas udvarlást nem nézték jó szemmel a szülők, már néhány hónap után 

sort kerítettek az eljegyzésre. Ha a szülők nem ismerték egymást, a legény család-

ja meglátogatta a leányét, „háztűznézőbe” mentek. Ez után történt meg a kézfo-

gó. A legény maga vagy a násznagy járt el a leánykérésben.  

A történeti források számos adatot szolgáltatnak arra, hogy – például Nagy-

kőrösről – idegen, közeli-távoli helyekre vittek menyasszonyt, illetve asszonyt.  

A városnak ebből is haszna származott, mert különböző címen megfizettették a 

lakodalmas küldöttséget, ha a városkapun kívülre vitték a menyasszonyt. A szá-

madáskönyvek tanúsága szerint például:  
 

1701-ben: 
„Bika penz Kecskeiektül [Tiszakécske – N.L.F.] Pol 45 d 1. 
Abaniak [Abonyiak – N.L.F.]Bika penzt Pol 50 

 
184  Barna 1978: 464–465. 
185  S.gy. (Cegléd, Nagykőrös). 
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Ocsaiak Similiter Pol 40 
Sz Győrgyiek [Tápiószentgyörgy – N.L.F.] Eskütő Pénzt pol 34.”186  
 

1702-ben: 
Kecskemetiek Bika penzt fizettek Poltr 56 d 2. 
Esküvő penzt percipialtunk Tall 1 Polt. 14. d 2. 
Szabadszállási notarius bika penzt Plt. 58. 
Kecskemeti Varga Ferenc Bika penzt pltr 56//2.”187 
 

1704-ben: 
Kecskemétiek Leányt vivén Tall. 1.”188 
 

1710-ben: 
„Sz. Márton Kátaÿ leányt vivő Vő legénj adott fl 1 polt 16. den 2.”189 
 

1713-ban: 
Die 8 Martÿ Czeglediek Leányt viven adtak Poltr 50,, den 2. 
Nemesne Paráznaságáért Tall. 8. 
Szűcs Legény Bika penzt fizetett Tall. 8.”190 
 

1714-ben: 
„Albertire Leányt vivén Fn 1 D 42.”191 
 

1715-ben: 
„Edgy Thúri [Mezőtúri – N.L.F.] Legény Bika penzt advan fn 9//99. 
Kecskemeti s Czeglédi Lakodalmasok adtak fn 4. 
Czeglédi Lakodalmasok fn 1. 17.”192 
 

1716-ben: 
„Pándi Lakosok Aszszonyt vivén el mag’hoz adtak fn 1. 13. 
Dömsödi ifju Hajos István vive’ maga’k feleségül Berkes István Úr  
Leanyat adott fn 1. 37½  
Halasi [Kiskunhalsai – N.L.F.] Szabo János Bika Penzt fizetett f 12. 
T. Kűrthi [Tiszakürti] Notarius hazasodvan adott fn 1. //12½  
Kis Mihaly Bika Penzt fizetett fn 1. //87. 
Konkoly Katát Czeglédiek el vivén adtak fn 1. 
Nagy István Fia ugyan Nagy Istv. Adott Bika Pénzt fn 11. 90.”193 
 

1717-ben: 
„Vasárhellyiek [Hódmezővásárhelyiek – N.L.F.] Le’ánt vivén Kapu Pénzt Adtak fn 2 den 2. 

 
186  PML NkV SZK 1701/02. 23.  
187  PML NkV SZK 1702/03. 22.  
188  PML NkV SZK 1704/05. 17.  
189  PML NkV SZK 1710/11. 17.  
190  PML NkV SZK 1712/13. 28.  
191  PML NKV 1713/14. 14.  
192  PML NkV SZ 1715/16. 18, 21.  
193  PML NkV SZK 1716/17. 14–17.  
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Makai [Makói – N.L.F.]Cziganyok Le’ánt vivén adtak fn 1. Den 13½  
Pándiak Leányt viven Kapu bért fn 1 //45. 
Kecskemétiek Kapu Pénzt adtak fn 1. //40.”194 
 

1718-ban: 
„Czeglédi Uramék Le’ányt vivén Kapu valtsagara fn 2. 
Czeglédi Uramek lakodalmi Solemnitaskor fn 1 //50.”195 

 
1720-ban: 

„Die 12 Februar. Túr [Mezőtúr – N.L.F.] varassa Lakodalmi alkalmatossagkor attanak 
Taxat fn 1 ,, 43.”196 

 

1720-ban: 
„Berenyiek [Jászberény – N.L.F.] Leány valcsagaban f 1 ,,40 
Halasiak Leány valcsagaban f 1 ,,32½  
Sariak [Gabas-Sári – N.L.F.] Leány valcsagaban f 1 ,,42 
Szentesiek Leanyt vivén valcsagot fizettek f 1 ,,41½  
Szent Martoniak [Tápiószentmárton – N.L.F.] Leány valcsagaban f 1 ,,05.”197 
 

1727-1728 között: 
Nov. 19. 
Kűrtiek Leány válcságert fizettek 1,,40 
1728. jan. 8. 
Inokaiak [Tiszainokaiak – N.L.F.] Lakodalmi Pinzt fizett f. 1,,40 
Jan. 17. 
Tasiak Leán válcságot attanak 1,,40 1=2.”198 
 

1729-1730 között: 
Also Némediek Leány váltságot f. 1,,50 
Török Sz. Miklosiak Leán váltságot f. 1,,50 
Jún. 29. 
Czira Mátyás bika Penzt f. 12,, 
Febr. 3. 
Hatalmas Pálné Homagiumot fizetett f. 29,,77 
Febr. 20. 
Kecskemétiek Leány váltságot 1,,13½ 
Kecskemétiek Leány váltságot 1,,40 
Márc. 7. 
Pándiak Leány váltságot f. 1,,41½199 

 

A kiemelt időkeresztmetszet bizonysága szerint, évente több leányt, asszonyt 

vittek el lakodalmasok Nagykőrösről, akiknek ezért fizetni kellett a város pénz-

 
194  PML NKV SZK 1717/18. 19–20.  
195  PML NkV SZK 1718/19. 19.  
196  PML NkV SZK 1719/20. 19. 
197  PML NkV SZK 1720/21. 22.  
198  PML NkV SZK 1727/28. 
199  PML NkV SZK 1729/30. 
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tárába. Még a 18. század elején is a „bikapénz” megnevezés erre a házasodási cse-

lekményre utal, azonban később már csak az erkölcsi kihágást, paráznaságot 

jelölték meg vele. Míg a „leányváltság”, „esküvő pénz”, „lakodalmasok” és „vő-

legény” általi fizetség, „kapupénz” viszonylag alacsony összeget tett ki, addig a 

bikapénz annak sokszorosát tette, amely megegyezett a paráznákra kivetett bün-

tetés, homágium összegének nagyságával. 

A reformátusok egykor a templomban tartották a kézfogót. Samorjai János 

egyházi rendtartása 1636-ban kitért az eljegyzésre is:  
 

„A’ házasulandó személyek, első igéretnek jelenségére és erősségére szokták ezeket ki 
adni, és arról a’ cselekedetről nevezzük a’ házasságnak eleit Kéz-fogásnak: néha 
gyueroet váltanak, avagy egyéb féle ajándékot zálogul adnak egymyásnak, mellylel 
egymásnak koetelezik magukat és el-jedzik; ezért szoktuk nevezni az ollyatén el igért 
leányzot jegybélinek, és a’ jegyesek nevezik egymást mátkának […] A’ Kéz-
fogás és derék házasság koezoet szoktuk bizonyos idoet rendelni, hogy erkoeltsoekben 
a’ jegybéli személyek meg próbáltassanak: és ha valamellyik fél nagy buenben esiék, 
mint házasság toerés, gyilkosság, lopás tolvalylás: inkább el vállyanak toervény szerint, 
a’ hit eloet, egymástul, ajándékokat és tisztességeket egymásnak emberek eloet meg 
adván, hogy sem mint hanyat homlok reámenven a’ hitere, az igaz házasságnak 
toervénye szerént ne éllyenek…”200  

 

A református egyház 1652-ben, a Kecskeméten tartott gyűlésén ezzel kapcsolat-

ban is hozott határozatot:  
 
„A’ kéz-fogás Praedikáttziók avagy könyörgés után légyen. Azt is megtiltyuc, hogy az 
egy köböl bornál többet ne vehessenek, hanem azzal meg elégedjenec; ha pedig sze-
génységgel vagyon a’ Legény, egy Tallér ára bort adgyon. Osztán ne mennyen az leá-
nyos házhoz sereggel, elég ha negyed vagy ötöd magával leszen…”201  
 

A kézfogót később a lányos háznál tartották, nem mentek ez alkalommal a temp-

lomba, hogy a pappal erősítsék meg jegyességüket.  

A kézfogó alkalmával jegyajándékot kellett egymásnak adni a jegyeseknek, 

mintegy biztosítékot szolgáltatni a jövő házassági kapcsolatnak. A jegyajándékról 

is határozott a kecskeméti zsinat 1652-ben:  
 
„Az leányos ember nem tartozik több keszkenővel, hanem a’ Praedikátornac, kérő 
embernec és vőlegénynec; ne is adgyonac ennek utána; az legény is ne adgyon, hanem 
tsak a’ Mátkájának. Ha haza viszi [ti. a templomból N.L.F.] a’ mint egymás között 
meg alkhatnak; mi tőlünk szabadság.”  
 

Ugyanebben a gyűlésben tilalmazták a csizma ajándékozását is:  

 
200  Samorjai 1636: 120. 
201 Ádám Gerzson kéziratgyűjteménye. NAJMTDA. 
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„Az Asszonyi állatokat is, mind a’ Preadikátornékat, mind a’ Keresztyén halgatócnak 
feleségeiket, leányaikat el tiltyuc, hogy csizmát ezután ne visellyenec. A’ Nesző Legé-
nyek [vőlegények N.L.F.] is mátkájuknac se csináltassanak az Isten akarattya ellen”,  
 

mert az is ellenkezik a Biblia tanításával.202 

A kézfogó, eljegyzés tehát, ajándékozással járt. Évszázadokkal korábban ilyen 

jegyajándék volt többek között a cifra gatyamadzag, prémes ing is, amelyek aján-

dékozását tilalmazta Kecskemét városa a kétes erkölcsű nőszemélyek részére a 

18. század elején. Például 1695-ben „Kállai János volt Kari Pannának legelső sze-

retője és gatyamadzagot is varrott Kari Panna”. Gyurász Istvánné egy gatyama-

dzagot varrt szeretőjének, Bereczki Miklósnak 1726-ban, s arra aranyprémet, 

csipkét is varrt. Horpasz Sára szintén szeretőjének, Sakai Miklósnak jegykendőt 

és cifra gatyamadzagot ajándékozott 1737-ben. A jegying, gatyamadzag az emlí-

tett esetekben bűnös szerelmi kapcsolat zálogai voltak. A városi hatóság ezért is 

tilalmazta.203  

A törvényes ajándékozás keretében a legény jegyinget – ezt viselte esküvője 

napján –, zsebkendőt, órát kapott ajándékba jegyesétől, míg a leánynak gyűrűt, 

nyakláncot, bibliát adott jegyese. 

II. József király 1783-ban eltörölte a jegyajándékozást. A törvény szerint:  
 
„miután ezek nem az államnak, sem a magánosoknak hasznára nincsnek, de sokkal 
inkább mindkét félnek hátrányára, ’s a’ kényszerházasságokra vonatkozva legtöbbnyi-
re károsak”  
 

– mint felesleges költekezéssel járó szokást szándékozott megszüntetni.204 A ha-

tósági rendelkezés – mint más esetben is – a szokást nem volt képes felszámolni, 

jóllehet, annak mértéktelenségére kedvező hatást gyakorolt. 

A jegyajándékozással kapcsolatban említünk egy példát Ceglédről, amely rész-

letesen szól a kézfogóról és annak költségeiről. A mezőváros bírósága tárgyalt 

egy sérelmet 1811-ben:  
 

„Megjelenvén Szalkai János mint Emődi András férhez adott Leányának nász nadgya 
azon panasszal, hogy Szegedi Istvány fia a’ Jegy Kendőt; noha a’ Leány a’ Legény által 
jegybe adott 50. ftokat már vissza küldtte, vissza adni nem akarja; melyre fel hívattat-
ván Szegedi Istvány szóval azt felelte, hogy ő mindétig azon szándékba vólt, hogy a’ 
Kendőt vissza adja, de mivel az Emődi Leány nem tsak hogy az ő fián az el állásával 
nagy szégyent ejtett, de még azt többek elött esküvő szavakkal nyavalásnak, tsám-
pásnak hírleltette, sőt tőbbek előtt, és ugyan azon Leánynál is, a’ kit azután el venni 
szándékozott tölle lebeszélő szavakkal azt merte állítani, hogy ő a’ kórságostól ugy el 

 
202  I. m. 
203  Novák 1982: 139–140, 1983a: 23–24. 
204  Novák 1983: 22. 
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fogja a’ Leányokat idegeníteni, hogy ahoz egy sem mégyen; Ezeket meg halván a’ la-
kodalmas ifjuság, fiától a’ Keszkenyőt erőszakkal el vették, és öszve tépték…”  
 

Szabó Béni Julianna hajadon leány 1838-ban fordult panasszal a tanácshoz, mert 

eljegyezte őt egy Bíró Ferenc nevű legény, s néki „25 vftkat adott légyen jegybe”, 

de a házasságkötés előtti napon meggondolta magát, s elhagyta őt, amiért neki te-

temes kára keletkezett a felesleges kiadás miatt. A hatóság segítségét kérte kárá-

nak megtéríttetése érdekében. A házasság előkészületei során a következő kiadá-

sokat eszközölt a leány: vásárolt „násznagykendőt”, „vőfélykendőt”, egy „jegyin-

get”, „nyakravalót”. Varróasszonnyal kívánta „főkötőjét” elkészíttetni, akinek 20 

forintot adott foglalóba. A „kézfogóra” húst, káposztát, szalonnát, két véka búzát 

és egy akó bort vásárolt. A magisztrátus méltányolta a leány panaszát, és a legényt 

kötelezte az összes kiadás megtérítésére, sőt a jegypénzt is megtarthatta a leány. 

A leány viszont köteles volt átadni a legénynek a jegyinget és a nyakbavalót.205 

A házasságkötést gyakran szerződéssel is megerősítették a vagyonosabb csalá-

dok a Három Városban.206 A szerződésben rögzített ajándékozást, ingó és ingatlan 

javakat hitbérnek (dos legalis) nevezték, amelynek az volt a rendeltetése, hogy biz-

tosítsa a megözvegyült asszony anyagi biztonságát s jólétét. Emellett szokássá vált 

a „házassági ajándék”, a móring (dos contractualis), amelyet hajadonok vagy öz-

vegyasszonyok köttethettek ki maguknak, ha özvegyemberhez mentek férjhez. E 

szerződéskötés is az anyagi biztonság érdekében történt, mert ha közben elhalálo-

zott a férj, annak előző házasságából származó gyermekei megtámadhatták az 

egyedül maradt özvegyet, s kiforgathatták vagyonából. A házassági szerződések 

nemcsak a Három Város társadalmi-vagyoni viszonyainak fejlettségére világítanak 

rá, de bizonyítják a mezővárosok magas szintű jogi állapotát is. A Három Város 

tanácsa rendeletekben rögzítette a „hitrész” s a „móring” adományozásának fel-

tételeit és módját. Nagykőrös szabadalmas mezőváros egyedülálló statútumgyűjte-

ményt alkotott 1817-ben – ezt Pest vármegye is szentesítette 1818-ban –, amely 

külön paragrafusokban foglalkozik a kérdéses ügyekkel.207 

A „hitbér”, „hitrész” az ősi javak ¼ és ⅛ részére vonatkozott, míg a közös 

szerzemény esetében az egész illette meg az özvegyet férje halála után. Kecske-

méten, ha az özvegyasszony újra férjhez ment, az előző házasságból származó 

gyerekek kötelesek voltak kiadni neki az ⅛ részt. A házassági ajándék, a móring 

csupán biztosítéknak számított. Ismeretes 1772-ből, hogy a Szabadszálláson élő 

 
205  Novák 1983a: 23–24. 
206  Közéjük tartoztak egyes zsidó családok is. Például a nagykőrösi illetőségű Pláger Gáspár leá-

nyát, Cecíliát a mezőtúri Schwartz Fülöp vette feleségül 1852-ben, s ekkor a menyasszonytól 
„női hozományt” kapott a vőlegény (többek között 1000 forintot ezüstpénzben, ékszert, ruha- 
és ágyneműféléket), s a férj hitvesének jegyajándékul adott arany melltűt, zsebórát, „császári 
aranyat”, jegygyűrűt. Novák 2002: 75–76. 

207  Novák 1978. 
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Nagy András nevű özvegyember Nagykőrösön járt rokonainál, aki ekkor ismerte 

meg Dús Sárát, és belé szeretett, meg is kérte a kezét. „A’ leány ajánlotta is ma-

gát, de olly conditioval, hogy moringollyon néki 200 ftot”, ami nem tetszett a ké-

rőnek, s ezért méltatlankodott sógorának, aki felvilágosította őt: „Bizony Sogor 

Úr, a’ mi városunkban szokásban vagyon, hogyha özvegy Ember leányt akar el 

venni, moringot igérjen neki.” Ezek után hosszas töprengést követően a kérő 

megadta a kívánt pénzösszeget, s a házasságra a „leány reá is állott”. A férj általá-

ban szőlőingatlant hagyott móringképpen felesége számára, amelyet akkor is 

használhatott az asszony, ha újból férjhez ment férje elhalálozása után, azonban 

ha az asszony meghalt, a móringszőlő visszakerült az első házasságában született 

gyermekei birtokába.208 
 

 
Klasszicista jellegű kelengyésláda anyaság-szimbólumrendszerrel  

(Nagykőrös, 19. század első fele) 
 

 
Kelengyésláda anyaság-szimbólumrendszerrel  

(Nagykőrös, 19. század második fele) 

 
208  Novák 1983b. 
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A leány felserdülve kezdte gyűjtögetni a kelengyéjét. A boltban, vásárban, 

Pesten vásárolták meg a különböző finomabb anyagú ruhaféléket, s helyben pe-

dig a takáccsal szövették meg a kenderfonalat, amelyből készült az abrosz, szalvé-

ta, szakajtóruha, törülköző, valamint az inghez, pendelyhez, pöndölhöz, gatyához, 

lepedőhöz, párna-, dunnahuzathoz szükséges végvászon. Ezek a ruhafélék és ma-

tériák kerültek a féltő gonddal gyarapított kelengyésládába. 

A kelengyésládát a helyi képzett asztalosmesterek készítették, de megvásárol-

hatták azt a helyi vásárokban is. A Felföldről, Gömörből, Révkomáromból, Vác-

ról is eljutott ez a bútordarab. A 18. században készült ládák kazettás és festett 

díszítésűek. A 19. század első felében nagyobb és faragással ékesített kelengyés-

ládák terjedtek el, amelyek aljába kihúzható fiókot készítettek. A láda első oldalán 

két kazettába szerelmi, erotikus szimbólumot véstek: megtalálható a koncentrikus 

körökből közepén szilvamagból álló motívum, amely az anyaméh (vulva), az 

anyaság szimbóluma. A 19. század második felében e motívumot felváltotta a vi-

rágcserépdísz, amelyből három ágban hajlik ki a tulipán.209   

A leány kelengyéjét, illetve kelengyésládáját, ha messzebb, tanyán lakott, na-

pokkal korábban, azonban általában az esküvő előtti napon vitték el a legényes 

házhoz, ahová majd költözött az ifjú asszony, a mönyecske. Vahot Imre írja Kecs-

kemétről 1853-ban, hogy  
 
„a házassági egybekelés, kézfogó-, vagy jegyváltással kezdődik, nem ritkán a menyasz-
szony ágya is egész ünnepéllyel szállíttatik a vőlegényes házhoz, ekkor azonban csak a 
legények mulatkároznak”.  
 

Az ággyal együtt szállították a kelengyét is ládában.210 Ez a szokás tartotta magát, 

jóllehet, a kecskeméti tanács a közrend óvása érdekében ezzel kapcsolatban is 

hozott tiltó rendelkezéseket, mint például 1825. január 31-én:  
 
„A Választott Közönség előterjesztvén beküldött írásánál fogva, hogy mind az ezen 
városon keresztül utazó uraságoknak, mind a helybeli lakosoknak mely nagy botrán-
kozásokra légyen az, midőn a menyasszonyi ágyakat vivők nyargalózva nagy kiáltások 
között az utczákon föl s alá kocsiznak, tyúkverők lármáznak, s az utczákon fel s alá 
musikával mulatnak, azon vélekedéssel van, hogy azon rendetlenségeket szükség vol-
na eltörölni... Minthogy a lakosoknak tapasztalt abbéli mulatságok, mely szerint a 
menyasszonyi ágyaknak és más ruházatoknak a vőlegény házához való által úgy más-
kor is vitelekor az utczákon sebes nyargalódzással kocsiznak és kiabálnak, a lakodal-
mak végeztével pedig a legények pajkos magok viselettek, maskara öltözetekben az 
utczákon fel s alá musika szóval járkálnak, sem az illendőséggel meg nem egyezne, 
sem a nyájasságoknak díszére nem volna, de a mellett más idegenek előtt is inkább 
tudatlanságra mutatna, s botránkozás okozna, emellett az éjjeli kóborlások és újjon-

 
209  Novák 2002. 
210  Vahot 1853: 101. 
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gások is sokszor nemcsak botránkoztatást okoznak, hanem a közönségre nézve is ve-
szedelmesek. Ezekhez képest minden lakosok figyelmetesekké tétetvén, ezen rendet-
lenségekről egyszersmind a környülállásokhoz szabandó büntetés mellett köteleztet-
nek, hogy többé olyan illetlenségekre vetemedni ne bátorkodjanak.”211 
 

A 19. század végéig „hagyományos” öltözékben állt az ifjú pár a prédikátor, 

illetve az oltár elé. Vagyoni helyzettől függetlenül igyekeztek minél mutatósabb és 

rangosabb öltözéket magukra venni a házasulandók. Kecskeméten például egy 

szegény asszony azért vásárolt 1708-ban leányának használt „szederjes Gránát 

Mentét”, hogy leányát tisztességesen kiházasítsa. Nagykőrösön egy módosabb 

család leánya „elházasítása” alkalmával „Veres selyem Posztó mentét” kapott 

szüleitől 1753-ban. A vörös posztóból varrt, arany mintákkal díszített mente éke-

sítette a vagyonos legényt is. Hasonló anyagból varrt paszomántos posztónadrá-

got széles aranyos övvel viselt, s a lábára csizmát húzott, a leány pedig értékes 

anyagból készített pruszlikot, hímzett inget, szoknyát, rajta elölről értékes anyag-

ból varrt kötővel, és cipőt. A menyasszony fejét párta ékesítette. A mentét 

prémmel tették díszesebbé és mutatósabbá. Ilyen jegyespárt ismerhetünk meg a 

kecskeméti református egyház anyakönyvében, a 18. század végén rajzolt ábrázo-

láson.212 Természetesen, a szegényebb sorú házasulandóknak meg kellett eléged-

niük a fehér bőgatyával, az ezüstgombokkal felékesített mellénnyel, lájbival, fehér 

vászon- vagy gyolcsinggel, árvalányhajas kalappal, fekete oldalvarrott csizmával. 

Hideg időben díszesebb subát is magukra öltöttek. A menyasszony selyem-, vagy 

értékesebb kartonanyagból varrt pruszlikot, mejjedzőt, szoknyát vett magára, és ő 

is pártával ékesítette fejét. A 19. század második felében hódított teret a gyári 

kelme, az úri divatot követő hosszú, fehér menyasszonyi ruha. A vőlegény visele-

te jobban megőrizte a hagyományos öltözetet, magyaros szabású, sujtásos rövid 

kabátot, nadrágot vettek magukra, csizmát viseltek a lábukon. A kabát hajtókájára 

tűzték a fehér virágcsokrot, kis fehér koszorút.213 

Az egyház meghatározta a házasságkötés időpontját, illetve megjelölte, mikor 

nem lehet frigyet tartani. A református egyház a 17. században rendre hozta hatá-

rozatait ez ügyben. Samorjai János szertartáskönyvében írta le, hogy a lelkész is 

elmegy a menyegzőre, s lakodalmat nem lehetett tartani vasárnap, a nagy egyházi 

ünnepeken, adventben, pünkösd előtt, a böjti időszakok alkalmával.214 

Végeredményben április hónap nagyobb része – húsvét időpontjától függően 

–, a nyári hónapok – amennyiben az aratás, betakarítás, nyomtatás időt engedett 

 
211  Iványosi-Szabó 1991: 249–250. 
212  Novák 1982b: C) kép. 
213  Novák 1982b: 148–150. 
214  Samorjai 1636: 120. 
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rá –, jobban az őszi hónapok, a szüret után adventig, valamint a farsang időszaka 

kedvezett a lakodalmazás számára. 

 

 
Úri viselet. Esküvő Kecskeméten, a 18. század végén 

(Kecskeméti Református Egyház Anyakönyve) 
 

A lakodalom hagyományosan három napig tartott, amit a történeti adatok kel-

lően igazolnak. A násznagy vezetésével vitték el a menyasszonyt a vőlegényes 

házhoz. Ha idegen helyre került az ara, a város kapujánál váltságdíjat fizettetett az 

illetékes mezővárosi tanács. Nagykőrösről például a 17–18. században Abonyba, 

Ceglédre, Kecskemétre, Tiszakécskére, Tiszakürtre, Szabadszállásra, Szentesre, a 

Tápióság falvaiba vittek menyasszonyt. A városkapunál („Ceglédi”, „Szolnoki”, 

„Kecskeméti”, „Budai Kapu”) fizette meg a lakodalmas menet a váltságdíjat, 

amit „bika-, kan-, esküvő-, kapupénznek” is neveztek. Például a szabadszállási 
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nótárius „bikapénzt” fizetett a kőrösi magisztrátusnak, s a „szentesi Lagzisok ka-

pupénzt” 1734. május 10-én.215 

Az első két napon külön tartották a lakodalmat, mind a legény, mind a leány 

házánál. Az igazi menyegző a legényes háznál volt, az ifjú pár is ott vigadott.  

A harmadik napon mentek hérészbe. A násznagy vezetésével megjelent a legényes 

ház küldöttsége az ipa és napa házánál, s elvitték a lányos ház népét lakodalmazni 

a legény házához, s együtt töltötték a napot. A 19. század végétől már csak más-

fél napra korlátozódott a lakodalom, amelyet szombaton tartottak. E napon a két 

család külön látta vendégül a násznépet. Az esküvő után az ifjú asszony a férjével 

tartott, csupán éjfélkor kerekedett fel a lányos ház népe, s ment a legényes ház-

hoz mulatni. Ezt nevezik hérésznek Cegléden, a 20. század végén is, őrizve a régi 

lakodalom emlékét.216  

Kecskeméten is három napig tartott a lakodalmazás, ami ellen a magisztrátus 

igyekezett fellépni, mint tette azt az 1783. január 31-én hozott rendeletével:  
 
„Azon régi helytelen szokás, mely szerint a lakodalmaskodások hosszabb üdőre kiter-
jesztettek, kiáltozások indíttattak, jóllehet egynehány esztendőkben valamennyire meg-
zaboláztatott, most mindazáltal ujra látszatik lábra kapni, annakokáért, hogy az ilyetén 
javakat emésztő, egészséget rontó éjszakai hosszú mulatozások, főképpen ágyvitelkor az 
éretlen ifjak által teendő hujjogatások eltávoztassanak, tizedenként a tizedesek által min-
denütt meghirdettessék, hogy a lakodalmat harmadnapra terjeszteni és goromba kiáltá-
sokkal a város részit betölteni példás büntetés alatt senki ne merészelje.”217  

 
A tilalmat rendre megismételte a városi hatóság, így 1825. január 31-én:  
 
„A’ Választott közönség eelőterjesztvén beküldött írásánál fogva, hogy mind az ezen 
városon keresztül utazó uraságoknak, mind a helybeli lakosoknak mely nagy botrán-
kozásokra légyen az, midőn a’ menyasszonyi ágyakat vivők nyargalózva nagy kiáltások 
között az utczákon föl ’s alá kocsizmnak, tyúkverők lázmáznak, ’s az utczákon fel 
’s alá musikával mulatnak, azon vélekedéssel van, hogy azon rendetlenséget szük-
ség volna eltörölni. Ezen jelentésnek és az edddig is volt rendeléseknek következésé-
ben közhírül tétetett tizedenként. Minthogy a’ lakosoknak tapasztalt abbéli mulat-
ségok, melly szerint a’ menyasszonyi ágyaknak és más ruházatoknak a’ vőlegény 
házához által úgy máskor is vitelekor az utczákon sebes nyargalódzással ko-
csiznak és kiabálnak, a’ lakodalmak végeztével pedig a’ legények pajkos ma-
gok viselettek, maskara öltözetekben az utczákon fel ’s alá musika szóval jár-
kálnak, sem az illendőséggel meg nem egyezne, sem a’ nyájasságoknak díszére nem 
volna, de a’mellett más idegenek előtt is inkább tudatlanságra mutatna, ’s botránko-
zást okozna, e’mellett az éjjeli kóborlások és újjongatások is sokszor nem csak bot-
ránkozást okoznak, hanem a’ közönségre nézve is veszedelmesek. Ehhez képest min-

 
215  Novák 1978a: 27–28. 
216  S.gy. (1984). 
217  Iványosi-Szabó 1991: 111. 
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den lakosok figyelmetesekké tétetvén, ezen rendetlenségekről egyszersmind a’ kör-
nyül állásokhoz szabandó büntetés mellett köteleztetnek, hogy több olyan illetlensé-
gekre vetemedni ne bátorkodjanak.”218 
 

A kecskeméti tanács 1833. január 31-én hasonló ügyben hozott határozatot:  
 
„A’ megtörténhető szerencsétlenségek eltávoztatása tekintetéből azon vélekedést je-
lenti a’ Választott Közönség, hogy a’ lármás és sebes nyargalással egyben köttetett la-
kodalmas ágyvitelek tilalmaztassnak meg, melyre nézve a’ szükséges rendelések meg-
tételét a’ tanács is megkívántatónak találván […] ezentúl a’ lármás és sebes nyargalás-
sal egyben köttetett lakodalmas ágyvitelek szoros büntetés alatt tilalmassak lész-
nek.”219 

 

A lakodalom időpontját is korlátozni igyekezett a hatóság. A kecskeméti tanács 

a csend és nyugalom biztosítása éredekében tilalmazta az éjjeli hangoskodást, az 

1805-ben hozott határozatai között elrendelte, hogy a „lakodalmak, kézfogók, 

disznótorok vagy más vendégeskedések nappal tétessenek meg, nem pedig 

étzakának idején”.220 A hatósági tilalmazásoknak idővel hatálya veszett. A lakoda-

lom, de a disznótor is hajnalig tartó mulatozás maradt még a 20. században is. 

A család képviseletében a lakodalom fő embere a násznagy. Ő volt jelen a kéz-

fogón, ő fogadta rendszerint a vőlegényt és vendégeit, s „tanúskodott” a házas-

ságkötés alkalmával, az ő gondjára bízták a lakodalom zökkenőmentes lebonyolí-

tását. Rendszerint a körösztapa töltötte be e tisztséget, vagy ha nem bizonyult arra 

alkalmasnak, a rokonságból hívtak határozott fellépésű, jó beszédű, ékesszóló 

embert. Ha valamilyen rendbontás történt a lakodalomban, a hatóság a nászna-

gyot vonta felelősségre. Kecskemét mezőváros tanácsa például az 1776. évi statú-

tumai között előírta:  
 
„Mivel sok tehetetlen és koldus forma jövevény, ’Sellérek, Szolgák, Betyárok ’s Szol-
ganők Párosodvánn; a’ Magistratus híre nélkül itt maradnak, azért az illyetének Nász-
nagyaik, még a’ kézfogás előtt ezekrül a’ Magistratusnak Hírt tegyenek kemény bünte-
tés alatt”. Ha verekedés tört ki a násznép között, s a násznagy nem tudta megfékezni 
a vendégsereget, közbotrányokozásért őt büntette meg a mezővárosi bíróság.”221 
 

A második legfontosabb ember a lakodalom szertartásában a vőfély, vőfi, aki 

nem tartozott a rokonsághoz. Ékesszólásáról vált híressé, s fizetségért hívogat-

ták, hívják ma is a lakodalmakba, vagy csak étel, ital és ajándék fejében vállalta a 

munkát. A lakodalom előtt általában egy héttel járta sorra a rokonok, komák, jó 

 
218  Iványosi-Szabó 1991: 249–250. 
219  Iványosi-Szabó 1991: 279. 
220  Iványosi-Szabó 1991: 144. 
221  Novák 1983a: 24. 
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szomszédok házát, s hívta őket a lakodalomba, lagziba. Rendszerint a násznagy 

házánál illett kezdeni a hívogatást. A 19. században is szalagokkal díszített kula-

csot, cserép pereckulacsot is vittek magukkal, s botot. A botra minden háznál fel-

kötöttek egy-egy szalagot, amely igen díszes bokrétává gyarapodott a hívogatás 

ideje alatt. Ezt a botot vitte magával a vőfély a lakodalomba is. Ő a fő ceremó-

niamester. Szívszomorító versezetben búcsúztatja el a menyasszonyt és vőle-

gényt, s vezeti a násznépet a templomba, majd a lakodalmas házhoz, ahol további 

feladatok várnak rá. 

A templomba indulás előtt, a háznál a vőfély kéri ki a menyasszonyt, s bú-

csúztatja el szüleitől. A vőfélyek – tehetségüknek megfelelően – eredeti szöveget, 

rögtönzéseket mondtak, azonban tudásukat igyekeztek gyarapítani másoktól hal-

lottakkal, illetve nyomtatott szövegekkel. Nagy hatással volt versezetükre az 

1923-ban megjelent „Alföldi vőfély és násznagy könyv” rigmusgyűjtemény is. 

Ezekből is sokat merítettek, s természetesen újat is alkottak, különösen rögtönzé-

seikben.222 

A templomból kijövet a násznép ahhoz a házhoz indult, ahol a lakodalmat 

tartották. A vőfély által vezetett násznépet a házigazda fogadta. Megérkezéskor a 

nagyszülők, az öregszülék, a nagynénik, az ángyik söprűt vetettek a menyasszony 

lába elé, megsózták az utat előttük, megrázták az ifjú párt, hogy külön ne váljanak 

egymástól. A városban nem volt szokás szalmakötéllel elgátolni az utat, csupán a 

tanyavilágban fordult elő. Ott is legtöbb esetben akkor, ha bosszút akart állni a 

csalódott legény volt szeretőjén, s emiatt bonyodalmak támadhattak. Az ifjú pár 

megérkezését a cigányzenekar muzsikával köszöntötte, s ekkor perdültek táncra a 

szakácsasszonyok, főzőasszonyok kezükben fakanállal, s forgatták meg a vendége-

ket.  

A vőfély feladata volt a lakoma során az ételsorokat, fogásokat beköszönteni 

a vendégségnek. A szakácsasszonyok szóltak, amikor elkészült a leves, s a vőfély 

hosszas versezetben szólította helyükre a vendégeket. A vőfély ekkor egy rossz 

edényt, porcelánt szalvétába fogott, mintha forró levest hozna a konyhából, s el-

vágódott vele a szobában, sátorban, darabokra törte az edényt, megrémítve az 

éhes násznépet. A riadalom, majd derültség után „beköszöntötte” a konyhából 

hozott „valódi” levesestálat. 

A lakodalmi főétkezés a vacsora, amelynek első fogása a csigatésztaleves. A tész-

ta közismert neve a Három Városban lúdgége. A csigát, lúdgégét már hetekkel, olykor 

hónapokkal korábban kezdték csinálni a rokonság asszonyai, összegyűlve a le-

gény és menyasszony házánál külön-külön, szombat és vasárnap esténként. A la-

kodalomba hívott családok tyúkot vittek a nászházhoz. A tyúkokat is a lakoda-

lom előtt kopasztották, tisztították meg, amelyből az ízletes húslevest főzték.  

 
222  Ezt őrzi az Arany János Múzeum gyűjteménye. NAJMTDA 2193–67. 
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A lúdgégeleves után következett a pörkölt. Rendszerint birkát, borjút, disznót vágtak 

a lakodalomra.223 Kedvelt lakodalmi étel a birka- és borjúpörkölt. A disznóhúst 

megsütötték, és kolbászt, hurkát tettek az asztalra, külön fogásként. A különböző 

fogásokat is a vőfély ajánlotta fogyasztásra A pörkölt után a bor is az asztalra ke-

rült, melynek beköszöntése, az első üveg asztalra helyezése szintén a vőfély fel-

adata. Karafinát is készítettek: az üveg nyakát szalagokkal bokrosan díszítették fel. 

A pörkölt elfogyasztása után a vőfély versezetével ajánlja a túrós rétest, majd a 

sült húst is.  

Az új ember, az újdonsült férj elé egész kakast helyezett a vőfély (ha nem akadt 

kakas, a tyúk nyakához tűztek fogpiszkálóval egy kakastaréjt). Cegléden szokás volt 

kakasaprólékot (fejet, nyakat, szárnyat, lábat) az ifjú pár elé tenni, amit a vőfély aján-

lott, a következő rigmussal:224 
 
Férfi a család feje, 
A fej után következik a nyak, az asszonyé, 
Szárny a fiúké, hogy jól tudjanak írni, 
A két láb a lányoké, hogy jól tudjanak táncolni. 
 

A vőlegény és menyasszony elé egy terítéket tettek, hogy mihamarabb össze-

szokjanak. A vőlegény elől még a kést, villát is elvették, s helyette fenőkövet, faka-

nalat tettek, hogy ne tudják megenni a sültet. Újabban éjféltájban, szintén versezet 

közepette szolgálják fel a lakodalmi tortát is. A vacsora felköszöntővel ért véget, s a 

vőfély táncra szólította fel a násznépet. 

Szintén újabb keletű szokásnak tekinthető az éjféli menyasszonytánc, amelyet a vő-

fély mondókája előz meg, és ő maga kezdi el a menyasszony megtáncoltatását.  

A vőlegény táncol vele utoljára, s „rabolja el” a menyasszonyt, aki ezután valóságo-

san asszonnyá avatva, s menyecskeruhába öltözve tér vissza a lakodalmas nép közé 

az ifjú asszony, a menyecske.225 A menyasszony átöltözése után ismét a vőfély kö-

szöntötte a menyecskét, az új asszonyt, majd együtt mentek a násznép közé. Köz-

 
223  A 17. századi dokumentumok számos zöldségfélét és fűszert említenek (petrezselyem, sáfrány, 

saláta, vöröshagyma, fokhagyma, keserűhagyma, gyöngyhagyma, sárgarépa, fehér és vörös ká-
poszta, fejes káposzta, apró káposzta, savanyított káposzta, uborka, vadalma; a só mellett leg-
fontosabb a távoli földrészről származó – Pesten, Győrben vásárolt, de a rimaszombati, deb-
receni kereskedők által is forgalmazott – bors, szegfűszeg, gyömbér). A pörkölt étel már létez-
hetett a 17. században is, jóllehet a paprika fűszer még nem volt abban a korban ismeretes. Ra-
gadványnév formájában maradt fenn 1687-ből Nagykőrösön: „Pőrkőlt Gyurka” pásztor szere-
pel „Göbölyös Jancsi” társaságában a városi adóösszeírásban. PML NkV SZK 1687/88. 

224  Danka 1967. EA 15446, 1970. EA 16856. 
225  A menyasszony, illetve menyecske „elrablása” ősi leányrablás szokásának kései utóélése a nép-

hagyományban. Az ifjú férj rabolja el ifjú asszonyát. Ekkor történt meg az „elhálás”, az első 
szerelmi együttlét, amikor az aktus során vált igazi asszonnyá a leány. Másnap a kiterített lepedő 
tett bizonyságot a menyasszony ártatlanságáról. Ennek töredékes emlékei maradtak fenn a 20. 
század végére a Három Város környékén (pl. Cibakházán). S.gy. (1981). Vö. Bakó 1987: 209–
212. 
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ben húzatta a „Hej, de csinos menyecske lett ebből a lányból” című nótát. Olykor a 

vőfély segített az új asszonynak az asztal terítésénél. Ezzel járt le a vőfély megbíza-

tása. A lakodalom reggel ért véget, s amikor a násznép hazaindult, mondogatták: 

„Jövünk esztendőre tájra, ilyen tájra, a keresztelőre!”  

Napjainkban még a vőfélyes hagyományos lakodalom megtalálható a Három 

Városban, azonban a házaknál tartott sátoros lakodalom már elvétve fordul elő.  

A lakodalmi vacsorát és mulatságot étteremben vagy tágasabb helyiséggel rendelke-

ző iskolai, üzemi étkezdékben tartják meg, hasonlóan a zenés, vacsorás estekhez. 

A lakodalom pompáját a násznép kísérete emeli. Elöl megy a vőfély, utána a 

násznagyok az ifjú párral, a szülők s a család, rokonság, az egész násznép. A 17. 

században még ez nem volt szokás, sőt az egyház tilalmazta is: „Az uy házasokat 

nem szoktuk processioval a’ Templomhoz kisérni, és bé avatni…” – írja Samorjai 

János 1636-ban.226 Később azonban enyhült az egyház szigora, a reformátusok 

körében is szokássá vált az esküvői nászmenet. A menyasszony társai közül kerül-

tek ki a koszorúslányok (az elmúlt évszázadban rendszerint rózsaszín, világoskék se-

lyemruhába öltöztek), a legényekből pedig a koszorúslegények, akik párt alkotva ha-

ladtak a jegyespár mögött. Őket követték a szülők, rokonság s a meghívott ven-

dégsereg.  

A lakodalomból nem hiányozhattak a maskurások, maskarák sem. Karjukon 

kosár volt, vagy tarisznyát vetettek a vállukra. Fejükre harisnyát húztak, nehogy 

felismerjék őket. A legény barátai közül kerültek ki. Hívatlanul, a vacsora után ér-

keztek. Papírra írták fel a nevüket, amit átadtak a vőlegénynek, s így csak ő tud-

hatta a maskarázók kilétét. Gyakran megtréfálták a menyasszonyt úgy, hogy kis-

babát csempésztek alája. 

Az emberi élet utolsó nagy eseménye a halál. A vele kapcsolatos szokások 

számottevően egyszerűsödtek, fakultak az elmúlt évszázadokban. A hatósági 

rendszabályoknak, tekintettel arra, hogy fontos egészségügyi követelményeknek 

kellett eleget tenni, e téren szereztek érvényt legkorábban. 

A mezővárosok nagyobb lélekszáma miatt, már a 16–17. században elkerültek 

a temetők a templom környékéről, a cinteremből. A település szélén létesített te-

metőben, „temetőkertben”227 a későbbi évszázadokban lehetőséget biztosított a 

 
226  Novák 1983a. 
227  Cegléden a régi temető a templom mellett, a Pesti út elején helyezkedett el, s nagy megbotrán-

kozást okozott az, amikor az itt tartott hetivásárok alkalmával a disznók feltúrták a sírokat.  
A temetők a város északi részére kerültek: kelet-nyugati irányban a református újabb, a Kálvá-
ria, a katolikus Csengettyűs és mellette a református Öregtemető. A város déli részén nyitottak 
új temetőt a 19. század második felében. Nagykőrösön a Kecskeméti út jobb oldalán volt a régi 
temető, amelyet azonban az 1739/40. évi pestisjárvány után bezártak, s az út másik oldalán nyi-
tottak új temetőt. Ezt az 1890-es években számolták fel, és helyezték délebbre, a mai helyére.  
A római katolikusok a Szabadszállási út mentén kaptak temetőt a 19. század elején. Kecskemé-
ten a régi temető a Kőrösre vezető úttól északra helyezkedett el. Újabb temetőket itt is a város 
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hatóság sírépítmények, mauzóleumok, kripták készítésére is.228 Mária Terézia 

1777. évi rendelete megtiltotta a templomból történő temetkezést, s ennek követ-

keztében már a 18. század végétől a háztól temettek, háztól vitték a halottat ko-

csin (később, a 19. század végétől díszes, üvegezett gyászkocsin) a temetőben álló 

„szín” alá, ahol a test felravatalozása történt. A temető ravatalozójáról Nagykőrö-

sön 1655-ből ismeretes a legkorábbi adat: „Lecz szőghet Temető Kertbe lewő 

Publitus szegeztetessere wőttem dn 3” – jegyezte fel a város számadója.229  

A 20. század elején rangos ravatalozóépítmények létesültek a temetőkben. 

Minden időben a vagyonosabbak temetése történt nagy pompával. A 19. szá-

zad első felében is még nagy orációval, gyászbeszéddel méltatta a prédikátor a te-

kintélyes család halottját a sírnál (rendszerint ezeket a méltatásokat nyomtatásban 

is megjelentették). A karének, kis- és nagykántus is a református temetési ceremó-

nia pompáját emelte. Nagykőrösön például a református iskola diákjainak kötele-

ző volt megjelenni a temetéseken a 18–19. században. A céhek is büntetést szab-

tak ki tagjaikra, ha nem jelentek meg társuk temetésén.  

A 19. század utolsó harmadában sorra szerveződő temetkezési egyletek, majd 

egyéni vállalkozások a polgári életmódnak megfelelően intézték a temetést. Rend-

szeresítve lett a gyászkocsi, amely a koporsót szállította. A kocsi után vonult a 

gyásznép a temetőbe. A sírnál prédikációt tart a református lelkész, a katolikus 

pap gyászmise keretében búcsúztatja el a halottat. A reformátusoknál – Nagykő-

rösön – a kántus még a 20. század végén is énekelt a temetésen. A katolikusoknál 

a kántor énekel, s gyakran versbe foglalva búcsúztatja el a halottat családjától, ro-

konságától, ismerőseitől. 

A 18. században a felsőbb és helyi hatóságok igyekeztek visszaszorítani a la-

kosság túlköltekezéssel járó temetési szokásait, ennek érdekében a költséges ha-

lotti torozást tiltották. Hogy milyen költségkiadással járt a temetés, jól bizonyítja 

Tóth János esete is, aki 1735-ben halt meg Kecskeméten: a prédikátornak, kán-

tornak, harangozónak, zsoltárolvasónak pénzt kellett fizetni, s tetemes költségbe 

került a tor, amelyhez borsot, sót, sáfrányt, halat, olajat, kenyeret, kását, lencsét, 

égettbort (borból főzött tömény szeszes ital) és bort vásároltak, mintegy 200 raj-

nai forint értékben. Mária Terézia uralkodása idején tilalmazták a lakodalomhoz 

hasonlóan a költséges torok tartását, mégsem sikerült megszüntetni a szokást: 

Vahot írja Kecskemétről 1853-ban, hogy  
 

 
déli területén nyitottak meg, a Budai út mellett, a Máriaváros mellett s a Szent Háromság teme-
tőt. Novák 1979, 1989. 

228  Novák 1979: 228–229. 
229  PML NkV SZK 1655/56. 169. 
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„a keresztelő- és halott-tor többnyire atyafi vendégekből áll, s a ház tehetségéhöz ké-
pest, de az utóbbi is inkább vigasztalódást kereső, mint szomorkodó résztvevőkkel 
körülvett asztalnál lakomaszerűen, csakhogy zene nélkül megy végbe”.230  
 

Egykor szokás volt a szegények étellel történő megkínálása is. Kecskeméten pél-

dául, Bognár András temetése alkalmával 1781-ben „szegények etetésére” is köl-

töttek a hozzátartozók, sőt a koldusoknak is adtak pénzt alamizsnaként.231 

A halotti tor szerényebb keretek között ma is szokásos. Temetés, illetve – ka-

tolikusok esetében – a temetést követő gyászmise után meghívják a rokonokat a 

halottas házhoz, ahol tömény itallal, sült húsokkal, süteménnyel, borral és sörrel 

kínálják meg a torozókat. 

A halállal kapcsolatos hiedelmek, szokások nem különböznek más vidékektől: 

a halál beállta után lefogták a halott szemét, pénzt tettek rá régebben, kiterítették 

a földön, asszonyt hívtak mosdatni, a férfit borbély borotválta meg, a szobában 

vetették meg a hidegágyat, majd siratóasszonyok virrasztottak mellette, a koporsót 

a homokkal felszórt udvaron ravatalozták fel, a pap ott búcsúztatta először, az 

udvarról lábbal vitték kifelé a kapun stb. Utalni kell a funerátor szerepére, aki a 

temetés fő szervezője, irányítója volt. Nem tartozott a családhoz, a család kérte 

fel azt a személyt, aki intézkedett az egyháznál, tanácsnál, majd a temetkezési vál-

lalkozónál. Ő fogadta fel a sírásókat, akik pénzért vállalták a munkát. A temetés 

végeztével ő hívta meg a torra azokat, akiket a család jónak látott.232 

A Három Városban rendszerint oldalsó sírfülkés, pandalyos sírokat ástak. Az 

egy öl körüli (kb. 2 m) mély sírgödör alján két oldalon fülkét vágtak ki, hogy oda 

a koporsó beférjen. Ezek a sírok egy-egy család temetkezési helyei voltak, ahová 

négy koporsót lehetett elhelyezni. A temetőkben nem alakulhatott ki a nagycsalád, 

rokonság szerinti elkülönülés. Ennek oka a nagy népességszám s a temetkezés 

rendjének szabályozása. A hatóság a sorba temetést írta elő már a 18. század-

ban.233 
 

A koporsó készítésével asztalosok foglalkoztak, akik deszkából szögezték ösz-

sze a koporsót. A 17. században Nagykőrösön a városi tanács szerezte be a desz-

kát Felső-Magyarországról, s értékesítetete az arra igényt tartóknak, illetve a rá-

szorulóknak adományozta. Ezel kapcsolatban említjük a kőrösi magisztrátus 

könyvelését 1660-ból:  
 

„Deszka arrabul valo Jővedelem Thoszeghi Tamas Praedikator Koporsojara ad-
ta’ haro’ szal deszkat dn 75. Szemere Pálnak; Pál Deák koporsojara adtunk ket szal 

 
230  Vahot 1853: 101–102. 
231  Novák 1979: 230–231. 
232  Barna 1978: 472–473. 
233  Novák 1979: 230–231. 
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Deszkát dn 50. Szemere Palne Koporsojara adt’k őtt szál deszkat fn 1.dn 25. Ve-
zeni Kun Janosne Koporsojara adtunk haro’ szal deszkat. Kezes Varga Mihály dn 
75. Egy szegeny Urőghi Taboros Kocsis nálunk meg holt ember Koporsojara ad-
tunk I[iste]n’ért haro’ szal deszkat. Egy Jűveveny Szolga Aszszony Koporsojara ad-
ta’ Két Szál Deszkát dn 50. Vite el Halvago Istvan”  
 

– jegyezte fel a város számadást végző embere.234 
 

  
Gombosfa, Nagykőrös  

(Koczogh András felvétele, 1963) 
Egyéni díszítésű gombosfa, Nagykőrös  

(Koczogh András felvétele, 1963) 
 

A koporsót a tekintélyes közemberek, a vagyonosabb családok értékes anyag-

gal vonták be, s fényes szögekkel verték ki. Nagykőrösön, az 1638-ban elhunyt 

református lelkészt a város temettette el, s a „praedikator […] koporso be 

takarasara Janos Deaktul fekete Bagaziat f dn 50” – vásároltak.235 Csordás János-

né 1760-ban halt meg, és Kecskeméten temették el. Fekete gyolccsal vonták be, 

és fekete szögekkel verték ki a koporsóját. Egy módosabb család halottjának fe-

kete bakacsinnal takarták be a koporsóját 1758-ban. A test alá „hét rőfből álló 

gyolcs lepedőt” tettek, amelyet öt rőf csipke díszített. A halott asszony fejére 

„főkötőt”, „főre valót” tettek, s vásároltak neki „szemére való keszkenőt” is. 

Szoknyába öltöztették, és lábára „karmasin Kaptza” került. Szemfödéllel takarták 

le a testet. Ugyancsak Kecskeméten, az említett Tóth János temetésére vásároltak 

neki egy selyemkendőt, 3 darab „Veress Kendőt” is 1735-ben.236 

 
234  PML NkV SZ 1660/61. 268–269. 
235  PML NkV SZK 1638/39. 126.   
236  BKML KkV Tan. Végr. Nro. 5/1758.; 19/1735. 
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Házaspár gombosfája, Nagykőrös  
(Koczogh András felvétele, 1963) 

 

A koporsó díszítéséről még a 20. század elejéről is rendelkezünk adatokkal. 

Biczó László asztalos Nagykőrösön készített egy elhunyt leánynak fehérre festett 

koporsót, amelyet fényes fejű szögekből kivert tulipánmotívummal díszített.237 

A Három Város református temetőinek jellegzetes sírjele a fejfa vagy gom-
bosfa. Elterjedésük a kálvinizmus 16. század közepi térhódításához, illetve az el-

lenreformációhoz köthető. A fejfa név ugyan a 18. századtól ismeretes. Érdekes 

módon, a hivatalos feljegyzések, a városi számadások a sírjelre vonatkozóan nem 

adnak tájékoztatást. Figyelemre méltó adat bukkan fel 1638-ban, amikor az el-

hunyt nagykőrösi református lelkész sírját „fával rovatta” fel a tanács. Általában 

„temetésnek való fát” szállítottak a kőrösiek az erdőről a temetőbe a 17. század-

ban, ami a sírjelöléssel is kapcsolatba hozható. A rangos halott sírját fagerendák-

kal, oszlopokkal takarták be, mint ahogyan azt a finnugor karélok is tették a ké-

sőbbi évszázadokban.238 A sírjel, „fejéhez való fa” 1736-ban bukkan fel Nagykő-

rösön, egy cselédsorú ember sírján. A 18. század közepén „fejéhez való fát”, „fő-

től való fát” állítottak Kecskeméten is, férfiak és nők sírjára egyaránt. Nagykőrös 

mezőváros nótáriusa 1771-ben halt meg. A rangos halott sírját fával kerítették be, 

 
237  Novák 1979: 163. 
238  Koczogh Ákos a 20. század elején a finn Karéliában figyelte meg, hogy a sírokat fagerendázat 

borítja, s a fejfészhez állították a fejfát vagy sírkeresztet, a vallási hovatartozásnak megfelelően. 
Novák 2005. 
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amelynek ajtaja is volt. A sírhanton epitáfiumot helyeztek el, amelyre emlékfelira-

tot metszetett a tanács. A sírhantra állítottak még egy faragott és festett „főtől va-

ló fát” is. A fejfa díszítettségére utaló gombfa név az 1830-as években jelenik meg 

a nagykőrösi történeti dokumentumokban.239 
 

 
Ceglédi, nagykőrösi, abonyi gombosfák (Novák 2005) 

 
239  Novák 2004. 
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Az 1771-ből ismeretes sírépítmény és sírjelölés hasonló azokhoz a 19. századi 

rangos temetkezési helyekhez, amelyek ismeretesek a Három Városban is.  

A földben sírboltot építettek, felette vasrácsból kerítették el a temetkezési helyet. 

Ide állítottak vörös mészkőből faragott sírkövet, majd gránitból készített obelisz-

ket. A boltozat felett értékes vastag gránitfedelet helyeztek el. Ez a sírépítmény a 

kripta vagy kriptály, amelyet a 19. században, a 20. század elején építtettek a ran-

gosabb mezővárosi cívis- és polgárcsaládok (mint Cegléden a református Öreg-

temetőben a Kapu, Csizmadia, Nagykőrösön a jeles Tanárky család). A 19. szá-

zad közepén mauzóleumokat is építettek a temetőkben (Nagykőrösön a Dabasi 

Halász família, amelyben Ferenczy István szobrászművész carrarai fehér már-

ványból faragott „Halál géniusza” c. alkotását helyezték el240). Nagykőrösön ta-

lálható klasszicista stílusú, de a Három Város – mind protestáns, mind római ka-

tolikus – temetőiben többséget a 19. század végi, sárga klinkertéglából épített ek-

lektikus, s a 20. század eleji szecessziós stílusú mauzóleumok alkotják (Cegléden 

a Sütő, Nagykőrösön a Kalocsa, Inárcsi Farkas, B. Tóth, Kecskeméten a Balatoni 

Farkas stb. famíliák nyughelyei).241 

 

 

JELES ALKALMAK SZOKÁSAI, 

 SZÓRAKOZÁS; NÉPKÖLTÉSZET 

 

Az esztendőben több jeles nap, alkalom volt, amely lehetőséget adott az ifjú-

ság számára a szórakozásra. Egyes mezőgazdasági munkák végeztével – mint az 

aratás, szüret –, vásárok alkalmával felelevenedő szokások, játék, ének, tánc tették 

vidámabbá a mindennapok kemény munkáját. 

A névnapok kínáltak legtöbb vigasságot, annál is inkább, mert az esztendő 

különböző szakaszaiban tartották meg azokat. A Három Városban leggyakrab-

ban előforduló neveket legkorábban a 16. század közepétől ismerjük. A török 

adóösszeírások szerint sokan viselték a „Petör, Dienös”, János, István, Mihály 

neveket. A Nagykőrösön, a 17. század elejétől fennmaradt források, számadás-

könyvek szerint legtöbb esetben János nevet adtak a gyermeknek, utána követke-

zett az István, majd lemaradva a Mihály, György, András, Gergely, Péter, Bene-

dek, Pál, Márton, Tamás, Ferenc, Jakab, Ambrus. A névadással kapcsolatban 

Nagykőrös 1645. évi adóösszeírását említjük meg példaként:242 

 

 
240  A kriptát eladták az 1970-es években, s a márvány síremléket áthelyezték innen a református 

templom tornya alá. A mauzóleum elvesztette műemlék jellegét. 
241  Novák 1979: 232–237, 1980, 1982. 
242  PML NkV SZK 1645/46. 
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János  90  Albert   1 

István  60  Ábrahám  1 

Mihály 39  Bálint   1 

György 27  Berta   1 

Pál   21  Boldizsár  1 

Gergely 20  Illés   1 

András 19  Jónás   1 

Mátyás 15  László   1 

Péter  15  Miska   1 

Márton 11  Mojses  1 

Máté  11  Orbán   1 

Benedek 10  Simon   1 

Lőrinc    9 

Tamás    9 

Ferenc   8 

Jakab    8 

Miklós   8 

Balázs    7 

Gáspár   5 

Lukács   5 

Dömötör   3 

Imre    3 

Istók    2 

Orbán    2 

 

A későbbi évszázadokban sem változott különösebben a helyzet. Az 1716–

1840 közötti időszakban a János, István, András, Gergely, György, Péter a leg-

gyakoribb református keresztnév.243 

Érdekes, hogy ekkor – a szinte homogén református mezővárosban – a Jó-

zsef és Károly név egyáltalán nem fordul elő, 1840-ben viszont már a Sándor, Jó-

zsef, László, Ferenc, Pál is nagyobb számban található meg. Hasonló volt a hely-

zet a másik két városban, még a következő évszázadban is. A 19. században ter-

jedt el a József keresztnév, főként a katolikusok körében, Nagykőrösön a refor-

mátusoknál az Ambrus, Dénes név, a ceglédi reformátusok között pedig a Fe-

renc és Károly, a katolikusoknál a János, István mellett a László vált népszerűvé.  

A női nevek közül a 18. században is a kőrösi reformátusok között az Erzsé-

betnek volt vezető szerepe, s utána következett az Anna, Ilona, Sára, Judit, Zsu-

zsanna. A 19. század közepére már az Éva, Mária Terézia, Lídia, Julianna, Eszter 

 
243  Novák 1984: 890–892. 



767 

vált népszerűvé, míg mások – mint az Ilona, Katalin, Anna – fokozatosan kerül-

tek háttérbe.244 

A névnapok többsége késő őszre, télre esett, míg nyárra, a nagyobb munkák 

idejére viszonylag kevés, azok is jobbára a jelesebb napokra, mikor vásárokat is 

tartottak (László, Péter, Pál, Lőrinc), vagy egyházi ünnepekre került sor. A név-

napokat megelőző estén tartják a névestét, amelyre a módosabb családok a roko-

nokat, komákat, jó szomszédokat hívták, illetve várták el őket. Ismerősök, rokon 

gyerekek rendszerint a névnapon mentek köszönteni. Ez a szokás különösnek 

tűnt Arany Jánosnak, aki alig két hónapja érkezett meg Nagykőrösre. Ercsey 

Sándor sógorának írta 1852. január 1-jén levelében:  
 
„Különben mi itt megvagyunk. Egészségünk jó, mindennapi kenyerünk még eddig 
nem hiányzott – nem ázunk, nem fázunk és… pipázunk: mi kell több a boldogságra? 
majd csak összesurlódunk az itteniekkel. Az emberek mindenütt emberek; ne várjunk 
tőlök se nagy jót és rosszat – akkor kijövünk, ugy gleichgültig… Hol egyikhez hol 
másikhoz megtesszük az illem-visitet; különösen ha valamellyiknek névnapja van, 
mert akkor egész nap (magán a névnapon, nem előestéjén) egész processio szokott 
lenni; s ha ismerős ismerősét névnapján nem látogatja, ugy veszik; hogy eo ipso fel 
van mondva a barátság. ez az itteni etiquette! a másik pedig az hogy ó esztendő utolsó 
délutánján boldog boldogtalan templomba megy, a könyörgést meghallgatni, mint én 
is tegnap…”245 
 

A köszöntők mondókával, verssel egyaránt éltették az ünnepeltet. „Kívánom 

a Jóistentől, hogy sok boldog István előtti napokat tessenek érni erővel, egész-

séggel!” – mondották Nagykőrösön.246 Kecskemét Pálmonostor pusztáján je-

gyezte fel Nagy János a következő köszöntőt:247 
 
Hála a jó Istennek, meghagyta érni 
 N.N. köszöntő napját. 
Adjon a jó Isten bort, búzát, békességet, 
 és hazánkban megmaradást. 
 
Ha pedig az Isten kiszállítja 
 ez árnyékvilágból, 
Adja meg neki az örök boldogságot, 
 ezt szívemből kívánom! 
 

A névnapozás divatjáról külön is megemlékezik Arany János – mint utaltunk 

rá –, s ő maga is tevékeny közreműködő volt a köszöntésben. Kedves ismerőseit, 

 
244  Novák 1984: 887–888; vö. Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös 17–19. századi számadáskönyveit, 

adóösszeírásait, egyházi anyakönyveit. Vö. Novák 1994: 399–400, 889–892. 
245  Novák 2002b: 23. 
246  Barna 1978: 481. 
247  Nagy J. 1928. EA 259. 
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barátait felköszöntötte, mint tette Fodor Gerzson tiszteletére, akinek a „Köszön-

tő” című versét írta:248 
 
Tisztelt barátunk, ki vagy Fodor Gerzson 
Virtusokkal fénylő, becsületes Person, 
Kinek Balog uram mondaná most: „Herr Sohn”. 
Ne jöjjön életedre felhő, csak immer Sohn. 
 
Neved örömnapja, imé hozzánk juta, 
Sőt, ha nem csalódom, műár tovább is futa. 
Mégis az én múzsám néma volt és buta, 
Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta. 
 
Ne legyen ez, kérek, teneked megbántás, 
Hogy ebédutánra lett kész a rántás, 
Azt ne mondd szegénynek: „post festa quid cántás?” 
Rossz volt a vonója, de már ismét gyántás. 
 
Mert különben, hidd el, nem lett volna ő röst: 
S mint Izsák meg áldá Ézsaut, a szőröst, 
Amiért neki lencsét hoza, bőröst: 
Úgy megáldott volna téged és Nagy-Kőröst. 
 
No de, ami haladt, nem marad el mégis, 
Menjen nálam hozzád lajhárabb vendég is. 
Ezerszer későbben az utolsó vég is, 
Avagy csak egy hitvány náthabetegség is. 
 
Légy jó egészségben, derék Gerzson Fodor, 
Valamíg a halál sleppje el nem sodor, 
Égő pipád füstje legyen mindég bodor,  
És e poémában ne sértsen a modor. 
 U. i. Tyúk ide, búbos! 
        Béles ide, rongyos! 
…… Kalács ide fonatos! 
 

A névestékre rendszerint disznót is vágtak télen, s nagy lakomát tartottak. A vá-

rosban a módosabb gazdák olykor zenekart is hívtak. Általában a házaknál cite-

ramuzsikára énekeltek, szórakoztak, s táncoltak. 

A nagyobb mezőgazdasági munkák, betakarítás után is sor került ünnepségek-

re, mulatságokra. Aratóünnepet csupán nagyobb gazdák rendeztek. Nagykőrösön 

ökrös szekérrel vonultak fel az aratómunkások. Búzát, aratóeszközöket is tettek a 

szekérderékba, s a menet élén cigánynak öltözött maskara is haladt táncolva. 

Rendszerint a gazdasági egyletben, Alszegen és Felszegen folytatódott tovább az 

aratóünnep, s bállal végződött. A „Főszögi egyletnek” például egy Jakabházi ne-

vű nagygazda volt az elnöke, aki a többi gazdával együtt állta a költségeket. Az 

 
248  NAJMITA 1974. 
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aratóünnepre fonták búza- és rozsszalmából az aratókoszorút, s szekéren vitték.  

A nagyobbat két leány vitte kézben végig a városon. Végül hazavitték, és az újig 

megőrizték. A cséplőgéptulajdonos gazdák rendezték meg a „bekötő össze-

gyüvetelt”, a cséplés befejezése után. Megvendégelték a munkásokat, a cséplőban-

dát. Vacsorát adtak nekik, s utána egészen hajnalig tartott a táncos mulatság, a be-

kötési bál. 

A fosztókat szeptember hónapban tartották, amikor még általában tart a jó idő. 

Sok városi gazda – hogy gyorsabban haladjon a munka –, szárán fosztva törte le 

a kukoricacsöveket. A tanyasiak viszont legtöbb esetben csuhéstól249 törték le a 

csövet, amit szekérderékban hordtak a tanyaudvarra, a szérűre, s ezt követően lát-

tak a fosztáshoz. Környékbeli idősebbek, fiatalok egyaránt összejöttek ilyen alkal-

makkor. Ki-ki csinálhatott egy butykost (10–12, esetleg több csőből font kukori-

cakoszorút), amit munkadíj fejében hazavihettek. A kukoricarakás tetejére ültek 

fel a dalosok, akik jól tudtak énekelni, sok nótát tudtak, s ők teremtették meg a vi-

dám hangulatot. A sokszor éjszakába nyúló fosztó kiváló alkalmat teremtett a fia-

talok párválasztásának. Gyakran táncra is sor került, citeraszó mellett tartottak 

dugott bált.250 

A szüret általában szerény keretek között történt a mezővárosi szőlősgazdák 

többségénél. Ezt igazolja Nagykőrös esetében Arany János, aki eképpen írt barát-

jának, Tompa Mihálynak 1853. december elején:  
 

„Érinted a szüreti örömöket […] lásd nekünk itt az sincsen mert itt tulajdonképp szü-
ret sincsen, csak a szöllőfejek gépies leszedése, s kádba verése, hadd ázzék. A vidám 
puttonos, a kádak dobogása a nyomó sarkai alatt az élénkség, vándorló zenebandák, 
stb mind ezek, legalább eddigi tapasztalásom szerint, ismeretlen dolgok itten.”251 

 

A kőrösi paraszt szőlősgazdák, tehát nem sokat adtak – Arany János szerint – 

a szüreti mulatozásra. Szórakozásszámba ment szüret előtt a kora reggel tartott 

szalonnapirítás, fölöstököm, s szüreti birkapaprikás vagy gulyás fogyasztása ebédre, 

vacsorára. A sutuláskor azonban előkerülhetett a hegedű, hogy vidámságra ser-

 
249  A „csuhé”, a kukorica csőhaja fontos volt a paraszti gazdaságban. Az ügyesebb kezű gazdák, 

asszonyok szatyrot fontak belőle. A szőlő kötözésére is használták a sustyát, valamint a hordó 
szájába helyezett fadugóra tekerték, hogy jól illeszkedjen a hordólyukba. 

250  Barna 1978: 482–483. 
251  Azért akadt vigasságra lehetőség itt is, szűkebb tanári társaság körében. A kőrösi gimnázium 

igazgatója, Szigeti Warga János meghívta szüretre kollégáit, s erről számolt be Arany Tompá-
nak, az említett, 1853. december 4-én írott levelében: „Nevezetes volt Varga szüretjén a tanár-
viadal, azaz birkózás Mentovics és a komoly Losonczi közt, mely alkalommal az utóbbi, egy 
nagy homok domb tetején keményen földhöz vágattatott… A legszebb pedig az volt az egész-
ben, hogy a nagy számban megjelenő diákok egy másik halom tetején állva a győztesnek diadalt 
ujjongottak.” Novák 1982: 119–122. 
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kentse az elfáradt szüretelő népet nemcsak Nagykőrösön, de a másik két város-

ban is. 

Más hangulata volt a szüretnek a szőlőtermesztésre szakosodott, nagyobb 

szőlőtelepeken, ahol rendszerint nem családi erővel, hanem szőlőszedő napszá-

mosokkal, puttonyosokkal végeztették a szüretet, s a vidámság természetes velejá-

rója volt a munkának. Ilyen szüretet említ Vahot Imre Kecskeméten 1853-ban, 

akkor, amikor Arany János a kőrösi szüret egyhangúságáról kesergett:  
 

„A szüret nem általában, de igen gyakran és sokaknál zeneszó, taraczk-durrogás, pus-
karopogás közt, víg ebéd s estéli mulatás, táncz mellett, némelyeknél több napon ke-
resztül folytattatik. – Az előbbkelőknél Csikla Károly híres zenésztársasága szokott 
működni, másoknál a Kecskeméten nagy számmal létező apróbb cigánybandák.”252 

 

A szüret is kemény munkának számított – az aratáshoz hasonlóan –, amely 

különösebb vígság nélkül ment végbe, vagy ha volt, a szüret végén citera, hegedű 

muzsikája mellett szórakoztak. A 19. század végétől – a különböző egyletek, kö-

rök megalakulásával egy időben – rendszeressé váltak a szüreti mulatságok. Az 

egyes gazda és iparos legénytársulatok külön is rendeztek szüreti bálokat. Ezeket 

előzte meg a szüreti felvonulás. A 20. század első felében magyaros ruhába öltöz-

tek a leányok, bőgatyába a legények, akik lóháton vonultak. Egy kocsit feldíszítet-

tek szőlőfürtökkel, indákkal, az eléje fogott lovakat színes szalagokkal díszítették, 

s úgy vonultak végig a városon. A kocsin ülő lányok énekeltek. A cigánybanda 

külön ment velük. A szüreti felvonulást is maskarák kísérték. Rendszerint ci-

gánynak öltöztek be a suhancok, akik korommal kenték össze magukat, s ijeszt-

gették a bámészkodókat, elriasztották a kocsiról szőlőt lopni szándékozókat.  

A felvonulás a bálterembe ért véget. A báltermet is szőlővel díszítették fel, s a le-

ányok vigyáztak rá, ők voltak a csőszök. A legények igyekeztek szőlőt lopni, s ha 

elfogták őket, zálog fejében válthatták ki magukat. 

Novemberben kezdődtek a torozások. A Márton-napi (november 11.) lúdtoro-

zás szokása Kecskemétről ismeretes Mátyássy József népies hangvételű költőnek 

köszönhetően. Az „Egy nyársra ítéltetett hízlalt Gúnárnak Márton napi bútsúzó 

panaszsza, és utolsó rendelése. (Lúd nyelvből fordítva Bige Márton barátom neve 

Napjára. 1789.)” című költeményében írja: 
 
Te udvari hohér! te házi mészáros! 
Ki által a’ ház táj vér-sárra motsáros; 
Te szárnyas nemzetek’ gyilkos pusztítója! 
Kegyetlen aszszonynak dühös szolgálója! 
Távozz egy óráig siralom ólamtól, 
Míg vég bútsút veszek Nememtől s magamtól: 
Gá! Gá! Gá! rokonim! Rab-pajtások füle 

 
252  Vahot 1853: 102. 
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 Tegnap esthajnalkor egy nagyon csendüle, 
s Azt álmodtam, mintha meg gyúlt volna ólam, 
 ’s Magától le hullott rólam minden tollam rólam. 
E’ szörnyűlátástól szívem meg rettene, 
 Mondván: jaj mit jelent? Madarak istene! 
Már liba koromban hallottam e’ napnak 
 Hírét, hogy innepe volna Márton papnak; 
’s Rég tudom, hogy illykor a’ torkos babona 
 Eleitől fogva nyársra lúdat vona; 
Mert apám, anyám is midőn meg ölettek, 
 E’ nyalánk szokásnak áldozati lettek; 
De mint a’ meg holtnak nem jutott eszembe, 
 Hogy nem kéne jutnom ősi veszélyembe. 
Engem hát a’ tórol minap haza tsaltak, 
 ’s Egy szoros hizlaló ketreczbe foglaltak, 
Hol nem mozdúlhatván se balra se jobbra 
 Testem a töméstől nőtt kétszer nagyobbra; 
Sőt úgy tele hiztam fa köpönyegem, 
 Hogy pihegni őtet vélnék, nem engemet, 
’s Ha még a’ sors élnem egy hetet engedne, 
 Mint az ért dióé torkom ki repedne; 
Mert kötelesség volt hevernem és ennem,  
 Melly rangról e’ panaszt nem lehetne tennem, 
Ha jól lakással i nagy inség nem volna 
 A’ rabság és étemért éltem nem lakolna; 
Bámultam az aszszony bőv alamizsnáját, 
 Hogy úgy fetsélte rám a’ török búzáját. 
Sokszor mondtam: gyomrom meg fogom terhelni, 
 De tsak torkig kellett a’ kegyelmet nyelni. 
Százszor kiáltottam: mindjárt meg fúladok, 
’s Dögömből vatsorát tselédeknek adok, 
Olykor ki ki szóllott a’ kályhát strásáló 
 Mindván: agyon ne tömd a’ lúdat szolgáló! 
Ne tehénkedj úgy rá hátúlsó lábaddal, 
 Ne tsomiszold belé mind az öt ujjaddal! 
Azt képzette velem tsalárd szívessége, 
 Hogy ez örök lakzit szerzé embersége, 
Hogy mivel sok tojást ’s libákat nemzettem, 
Az aszszony hűségét azzal érdemlettem: 
’s Lúd férjfiságomat kivánja hálálni 
 Azért kezdi oly jól begyemet táplálni. 
Vagy klastromba azért rekesztett engemet, 
 Hogy megpihenvén……………….. 
’s Erőre kapatván, néhány napok múlva: 
 Gúnári munkámhoz fogja meg újulva: 
’s Ma mondja: „Lány! öld meg azt a’ gőböly lúdat, 
 Sok zsugorgásidért tőltsd rajta boszszúdat. 
Kár az ebannyára több kőltést tenni, 
 Kikéne belőlle az interest venni; 
Osztán,  ha még tovább hizlalhatom félek, 
 Hogy hátulról megy ki testéből a’ lélek. 
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Külön szedd a’ pelyhit, húsát meg kell mosni, 
 A’ szárnyait seprő tollaknak vagdosni; 
A’ májját pirítva add fel kevés lével, 
 Fel eresztve egy kis édes téj felével, 
Fa hajat, rozmarint, szeg fűvet vess bele, 
 Hadd legyen a’ Papnak egy kedves étele. 
Aprólékja, zúzza, kásával jó lészen, 
 Maga petsenyének sűljön egészen. 
Négy-öt meszszely zsírja tudom fog tseppeni, 
 ’s Pirítósra fogjuk reggelenként kenni. 
Anyám! átkozott nap, a’ mellyen ki tojtál, 
 Miért még a’ kotlón ülvén meg nem fojtál? 
Vagy mért kémény alá nem vitt az otromba 
 Első gazdaszszonyom még tojás koromba? 
Vagy miért létem előtt nem ölték szülémet? 
 Vagy, ha lettem miért egy káka bélű Német, 
Vagy azzal egy forma has törvényen járó 
 Valamely levesen neveltetett Báró  
Itten tsavarogván meg nem habsolt vigan 
 Hogy emésztett volna gém módjára vigan. 
Oh! miért vagy a’ sas akkor el nem kapott, 
 Mikor a’ pásztorom a’ pázsitra tsapott? 
Vagy lélek gégémre ment volna szem vajha! 
Hogy ne gyilkolhatna most egy piszkos szajha! 
Aszszony! tekinthetnéd fő születésemet, 
 s’ Szaporításbeli derék érdememet; 
Kettőztetett halál csak el is gondolni, 
 Hogy egy Tzandra által fog vérem omolni; 
Fejedelmi lúdtól vettem eredetem, 
 Tzifrán font kosárban történt ki keletem, 
Mert én vagyok annak késő unokája, 
 A’ mint bizonyítja nemünk krónikája, 
Melylyet leg elöszször Róma Városában 
 Fel ’s alá hordoztak pompás taligában, 
Azért hogy Mánliust álmából fel verte, 
 Mikor már a’ Kakas várát majd el nyelte 
Tollat két lábúk! miért üldöztök minket? 
 Nem tekintvén anynyi jó téteményinket. 
Ha pelyhet nem adnánk, dunnátok se volna, 
 Pennánk nélkül betűt ki ’s mivel mázolna? 
Nekünk hálálja az Iró kenyerét; 
 Mikor firkálásért pénz üti tenyerét; 
Ha szegény legénynek nints tsont tsutorája, 
 Szárnyunkból telik ki pipa szopókája; 
A’ Dáma köszönje gágogók létének, 
 Hogy lágy párnát tőlthet kényes üleepének, 
A’ nagy Úr egy lábig lenne foga fájó, 
 Ha nékik tollunkból nem készülne vájó. 
Más madár emberrel ennyit nem közőlhet, 
 Még is a’ lelkes vad minket vághat őlhet, 
Sok atyánk-fiába azzal kötnek bele, 
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 Hogy jó mejj-fájásról a’ lúd-zsír étele. 
De miért kell el veszni néhány bűntetlennek, 
 Méltatlan léért egy mértékletlennek? 
Fosztással is szoktak bennünket gyötörni, 
 Szárnyunkat, lábunkat játékból el törni; 
Hányszor kergettetnek ránk úszított ebbel, 
 ’s Midőn meg piszkoltak ütéssel vagy sebbel, 
Hibáinkat tsúfos példa beszédekké 
 Teszik, ’s azzal ismét keservesebbekké: 
A’ leptest gúnyolják szárnya szegett lúdnak, 
 Hát az nem okaé Nemzetem! bosszúdnak, 
Hogy a’ nyelves kofák mondatnak gágogni, 
 ’s A’ vén hálálkodók libaként zsibongni? 
A’ terjedt láb főket hívják lúd talpaknak, 
 A’ vékony és hoszszú nyakat gúnár nyaknak: 
Sőt kéntelen nyelvem egy fajtalan szóra, 
 Óh ne tulajdonítsd bűnűl végső óra! 
Sok pajkost hallottam, nem kis boszszúsággal, 
 Élni ama trágár hasonlatossággal, 
Hogy szeretőjének……………………… 
 Ollyan, úgy mond, mint a’ hízott lúdnak májja, 
Az emberi tsúfnak hoszsza vége nintsen, 
 Lúdak! példám és szóm okosságra intsen. 
Mivel ti hozzátok az ember goromba, 
 Ezt javaslom végső szempillantásomba, 
Hogy otsmány óljokban ne raboskodjatok, 
 Száljatok a rétre, hiszen van szárnyatok, 
Átkozott, a’ ki fog udvarban maradni, 
 Otsúért életet nagy óltsóság adni, 
Sok csak a’ tojás is ’s a’ toll annyi bérért, 
 Mikor ingyen lehet, mért kell enni vérért? 
Mint-egy bujálkodnak kinnt a’ szabadságba 
 Vad társink, ’s a’ nád közt laknak bátorságba, 
Hol ti-is, kívánom, békével fördjetek, 
 ’s Szép tiszta búzával százakig éljetek, 
Szaporodhattok ott soká, ’s sok ezerre, 
 Tsak jól vigyázzatok a’ puskás emberre 
Én pedig leg alább azt a’ boszszút teszem, 
 Hogy a’ kukoritzát egy szemig meg eszem, 
Azután tollamat úgy öszsze kell f…………… 
 Hogy hasznát ne vegyék, bár próbálják mosni, 
’s A’ mit begyem be-kap, Martzinak testálom, 
 Ne essen miatta hijjában halálom. 
Gá! pajtásim, jelen van a’vlgső óra, 
 Látom, konyha késsel jőnnek az ajtóra. 
Barátom! így piszkolt ma egy lúd titeket, 
 Hát engeditek-é tisztes neveteket? 
Ha így merne József napján dúlni fúlni, 
 Majd meg mutatnám én, hogy kell meg boszszúlni! 
Ölesd a’ gaz párát azért is párjával, 
 Hadd sűljön, hadd főjjön, hordas bort dézsával, 
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Hogy én is részt vévén vagy egygyik szárnyába, 
 Háládatos gyomrom kopolyátskájába 
Víz helyett a’ Gúnár bor tóban tapsogjon 
 ’s Átok helyett néked Vivátot gágogjon. 

 

A Márton-napi lúdtorozással kapcsolatban több szokás válik ismertté, néme-

lyekhez maga a költő is fűz megjegyzéseket. Elsősorban is libatartásról szól, an-

nak Márton-napra „törökbúzával”, azaz kukoricával történő felhizlalásáról. A ko-

pasztásról, tépésről is szó esik, a finom toll párnatöltelékként, az erősebb tollak-

nak íróeszközként, pipaszárként, még fogvájóként való felhasználásáról is. A lúd-

ból készített ételek is említésre kerülnek. A lúd szóhasználatban való gyakorisága, 

pajzán hasonlatokban előfordulása is említésre kerül. A finom étel ajándékba 

adása, mint írja Mátyássy:  
 
„Az áhítatos Aszszonyságok minden ujságaiknak és csemegéiknek szépit javát Pap-
bér  gyanánt tekintik, ’s azokból önnön lelki attyaikat különös kedvezéssel szokták ré-
szeltetni.”  
 

A lúdtojásnak a szabad kémény alá tétele babonaságra utal, ezzel kapcsolatban 

megjegyzi a költő, hogy  
 
„ezzel az enyelgő szóllás-módjával szokás az együgyübbeket abba a’ babonás véleke-
désbe ejteni, hogy a’ tojás, ha kémény alá viszik, ki nem kel. Nem ám, mert azért vi-
szik oda, hogy eledelnek készítsék, ’s az által ki kelhetetlen tojássá változtassák.”253 

 

A késő ősz és a téli időszak kedvez leginkább a disznóvágásnak. A jelesebb 

névnapokra (András, Ambrus, János stb.) rendszerint disznót is „öltek”. Régeb-

ben szinte kivétel nélkül, de ma is gyakran még „régi módi szerint”, „orjára” vág-

ják a disznót, s „hentes módi szerint”, „karajra”. 

Még az 1930-as években is szalmával pörköltek. A leszúrt disznóra szalmát 

raktak, meggyújtották, s pörzsölővillával forgatták az égő szalmát. Elterjedt a fém-

lemezből készített, kézzel hajtott pörkölőgép, amely az égő fa lángjával égette le a 

szőrt. Az 1970-es években már széles körben használták a gázpörkölőt (égőfejet 

szerelnek a gázpalackra). Perzselés után tisztítják meg a testet, levakarják, lemos-

sák, és utána vágják le az első és hátsó lábakat, illetve sonkát, a disznófej felső 

állkapcsát. Csak az alsó állkapcsot és a tokát hagyták meg. Ezt követően hasra 

fektetik a testet, és a gerinc mellett – bárddal vagy kisbaltával – vágják ki a ge-

rincoszlopot, az orját, amelynek a legízletesebb része található a nyakszirtnél, a 

velős-húsos rész, amelyből főzik az orjalevest. A kettéhasított disznó hátrészéből 

veszik ki a hosszúhúst, amit kolbászhússal tölteni is szoktak, s megsütik. A bordá-

ból vágják ki az oldalast, feldarabolják a zsírnakvalót, a kolbásznak való húst. A be-

 
253  Mészöly 1931. 242–245. 
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leket eltávolítják és megmossák: a vastagbelet hurkának, a vékonybelet kolbász-

nak hagyják. A vékonybél tisztításának utolsó fázisa a slejmolás, azaz, amikor kika-

parják a bél belső falára tapadó nyálkás anyagot. Úgy tartják, akkor jó a vékony-

bél, ha tisztítás után felcsapják a meszelt falra és odaragad. 

A disznóvágás során a húsos részeket – mint a comb – külön rakták későbbi 

fogyasztás céljából. Érdekességként említhető meg, hogy Nagykőrösön a 17. szá-

zadban a városi tanács emberei rendre vásároltak „hideg húst” a piacon. Ezt a 

csemegét különösen szerették a törökök. Például 1638-ban „hideg Hust hoz-

tunk Szabo Mihaljnetul hogj az Waÿda Kepe it wolt dn 18”, 1639-ben  
 

„karaczoný előtt walo heten hogý az Pestý Kaszanser oda Basa es Amhat Iszpahja es 
Szalu oda Basa It woltanak wettűnk eggý Icze Mezet nekik dn 30.Ugian akkor hi-
degh etket dn 12. Az Deakk wettűnk 1 Czizmat f 1 dn.”254  

 

A szóban forgó „hideg hús” sóval fűszerezett, füstölt, tartósított sertéshúsféle 

(csülök, oldalas, sonka) lehetett.  

A disznóvágás során nagyon fontos a kolbász és a hurka készítése. A 17. 

században már vannak rájuk vonatkozó adatok. Erre is utalnak a városi száma-

dások. Péládul „kolbaszt” vásároltak 33 dénárért a város konyhájára 1719-

ben.255 A kolbászhúst késsel, bárddal aprították (a 20. században már darálták 

húsdarálóval),256 a régi évszázadokban sóval, fokhagymával, esetleg borssal íze-

sítették. A 19. században jelent meg a paprika fűszerként. A disznó belébe 

töltötték a kolbászhúst és a hurka töltelékét. Erre vonatkozóan legkorábbi adatok 

a 17. század első feléből ugyancsak Nagykőrösről ismeretesek: 1632-ben „ismegh 

wőttűnk az disznok beliben kassat dn 6”, majd 1643-ban „kasara attu’ a’ 

Disznok belebe’ dn 12” – jegyezték fel Nagykőrös város számadáskönyvé-

ben.257  

A hurka (fehér vagy rizses, véres) főzött, abált és összeaprított, darált belsőség 

(tüdő, szív, vese, lép), eselékhús és rendszerint köleskása – a 20. században már 

rendszerint rizs, a véres hurka esetében pirított zsömleszeletek – keverékéből 

készül, amelyet a disznó vastagbelébe töltenek hurkatöltővel (csővel – erre húzták 

rá a belet – ellátott bádoghenger, amelyből a tölteléket a bélbe hasával nyomva 

préselte nyomófa segítségével a böllér vagy hentes; az utóbbi évtizedekben terjedt 

el a fogaskerék-meghajtású töltőgép). A mintegy kétarasznyi darabok két végét hur-

 
254  PML NkV SZK 1638/39. 133.; PML NkV SZK 1639/40. 369.  
255  PML NkV SZK 1719/20. 37. 
256  A hentesek, illetve az inasaik, hasonló módon aprították ringóbárddal a szaláminak való – 

sertéssel kevert marha vagy szamár – húst. Az apróra darabolt húst szikkasztották, majd meg-
fűszerezve töltötték vastagbélbe és érlelték. Így készült a „téliszalámi” Nagykőrösön a 20. szá-
zadban. (S.gy. 1976). 

257  PML NkV SZK 1632/33. 123.; PML NkV SZK 1643/44. 188.  
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kapálcával kötik el. A kolbászhús a vékonybélbe kerül. Vastag kolbászt vagy 

szalámi készítésére is sor kerül, amelyet vastagbélbe töltenek, s rendszerint füs-

töléssel tartósítják. A kész hurkát forró vízben kissé megfőzik, abálják. Ezt 

követően lehet megsütni, „disznótoros” részeként „kóstolóba adni”. 
 

  
Disznóvágás Nagykőrösön  

Mondi Gézáéknál (Novák László 
Ferenc felvétele, 1992) 

Orjára bontás 

 

A disznóvágás egyik fontos terméke a szalonna. A legízletesebb a tokaszalonna 

(ezt is abálják, majd sóval, paprikával, fokhagymával ízesítik), hátszalonna, de a ha-

saalja szalonna is kedvelt ételnek számít (ez utóbbit is abálni szokták és utána 

fűszerezni). A szalonnát sózva és füstölve tartósítják. A szalonna egy részét fel-

aprítják, s a hájjal, „zsírnakvalóval” együtt kondérban zsírnak sütik ki.  

A disznóvágás során az abaléből kikerült húst (fej, szív, bőr, szalonna) késsel 

szeletekre vágják, megfűszerezik és a disznó gyomrába és hólyagjába töltik. Ezt 

követően ennek megabálására kerül sor, majd két falap közé helyezve nehezékkel 

préselik, hogy a disznósajt kihűlve késsel szeletelhető legyen. Hogy tartósabb le-

gyen, a disznósajtot is „felfüstölik”. 

Nagykőrösön a disznóvágás különlegessége a májpástétom. A disznó máját meg-

abálják, kenyérrel és fűszerrel összegyúrva kis cipót készítenek belőle, amelyet a 

disznó hashártyájával, a cseplesszel borítják be. Sütve fogyasztható.258 Cegléden 

kedvelt disznótoros csemege a kenőmájas. A májat zsírban dinsztelik vörösha-

gymával, majd abált szalonnával összedarálják, sóval, borssal fűszerezik utánna 

 
258  A májpástétom kőrösi specialitását támasztják alá a történeti adatok is. Erre a célra külön ke-

mencét is használtak. A város konyháján is volt. A város kiadásai között szerepel 1729-ben, 
hogy „egy Vas Táblát a Pástétom Kemenczére” vásároltak 80 dénár összegért.” (PML NkV 
SZK 1729/30.). A kőrösi sült májpástétom Novák László Ferenc kutatása alapján lett „hun-
garikum”. A Donáth Ambrus-cég forgalmazza a nagyobb áruházláncoknál (pl. a francia érde-
keltségű Cora). Novák 2001. 
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töltik a disznó vastagbelébe. Ezt is megabálják, utána hidegen fogyasztható. 

Füstöléssel is tartósítják. 

A disznó fejhúsából, füléből, csülökhúsából, bőréből, csülökcsontjából készül 

só, fokhagyma, bors fűszerezésével a kocsonya. Ez is hideg étel, amelyet a törökök 

igen kedveltek a 17. században, s a városi tanács rendre vásárolt nekik a piacon, 

ha megfordultak a városban. Például 1637-ben „hogi az Vaÿda it wolt koczonia 

arra dn 10. Ugian akkor egi hivel aranias kest dn 80 Nemethnetul Ugia’ fogh 

hagimat dn 5 Pereczet dn 3”, 1657-ben „kaposztat es Koczonyatt wőttem dn 

11 Tyukmonjatt wőttem dn 3”.259 

Disznóöléskor általában reggelire pecsenyét, tüskepecsenyét sütöttek a disznó-

nak a hónalj részéből kivágott húsából. Hagymás sült vér fogyasztása Cegléden 

szokásos. Ebédre orjalevest főztek, s főtt orját ecetes tormával, pörkölt májat (so-

vány hússzeleteket vegyesen főzve), tüskepecsenyét tálaltak. Sok helyen vacsorára 

készítették el ezt az étrendet. Nagykőrösön savanyú máj (pörkölthús és máj, 

amelyre az ecetes dinsztőt hagymát tették) volt a főétel. Nemcsak disznóhúst, ha-

nem mást is fogyasztottak vágás alkalmával, mivel a vendégeket el kellett látni 

bőséges étellel és itallal. Sok helyen tyúkot, sőt még birkát is vágtak a disznóölés-

re. Az ebéd vagy vacsora jellegzetes étele volt Cegléden a birkapörkölt juhhurká-

val.260 Ha vacsorára is főzték Nagykőrösön a főbb ételeket, a lúdgégeleves, csigaleves 

(orjaleves csigatésztával) nem maradhatott el az asztalról. Cegléden sok esetben 

finom metélt tésztát főztek a levesbe. Rendszerint vacsorára készült a töltött ká-

poszta, s ekkorra sült ki a hurka, kolbász, pecsenye. Olykor hájas tésztát is sütöt-

tek.261 

A kecskeméti disznótort Vahot Imre ismerteti 1853-ban:  
 

„Régi jó szokás Kecskeméten az ugynevezett disznótor, midőn t.i. a gazda télen serté-
seit leöli, vagy leöleti, mi nagyobb módúaknál nem egyszerre történik, atyafiat, jó ba-
rátit összehívja s kedvök csucsorodván, esttől nem ritkán reggelig, s többnyire zene 
mellett derekasan mulatnak. Megjegyzendő, hogy ez íly torokban nem csupán sertés-
húst szolgálnak fel, hanem mindenféle sültet, pörkölthúst, s túrós-csuszát, juhczo-
bákot, tarhonyás rétest, foszlós kalácsot, omlós pogácsát, tarhót, s több íly ízletes ma-
gyar ételt, roppant mennyiségben…”262  
 

 
259  PML NkV SZK 1737/38. 115.; PML NkV SZK 1657/58. 88. Itt említjük meg, hogy a törökök 

nagyon sok vöröshagymát, fokhagymát, tejfölt, túrót, sajtot, tyúkmonyat (tojást), tejeskalácsot, 
cipót, gyümölcsöt, valamint kölesből készített erjesztett boza italt fogyasztottak, de nem vetet-
ték meg a bort és az égettbor tömény szeszes italt sem. 

260  A birka belső húsos részeit összevágták, illetve darálták, és sóval, paprikával, borssal, kenyérhéj-
jal összekeverték és a birka vastagbelébe töltötték. Ezt a juhhurkát a birka többi részével főzték 
meg a bográcsban. S.gy. (Cegléd) 1984. 

261  S.gy. (Cegléd, Nagykőrös) 1984–1985. 
262  Vahot 1853: 102. 
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Vacsorára hívták meg a legközelebbi rokonságot, komákat, de ekkor jelentkeztek 

a hívatlan látogatók is, akik köszönteni jöttek. „Kántáltak” ez alkalommal is, sze-

gény vándornak vagy maskurába öltözve. Az ablak alatt mondották el versezetüket. 

Nagykőrösön mondották:263 
 
Szegény vándorok vagyunk, 
Éhesek vagyunk, 
Szállást nem kaptunk, 
Kínáljanak mög minköt, 
Kívánunk a gazdának, ahány falatot ád, 
Annyi disznót vágjon! 

            (vagy) 
Ahány szem kása van a hurkában, 
Annyi disznót vágjon! 

 

Kecskeméten 1921-ben jegyezték fel a következő versikéket:264 
 
Érzem a szagát, hogy itt disznót öltek, 
Én fogtam a fülit, farkát, 
Adjanak egy darab hurkát! 
 

Ekkor mondták ezt is: 
 
Öreg anyám gölödinje, 
Kiszaladt a szőlőhögyre, 
Beleütközött egy tökbe, 
Vissza szaladt a bögrébe. 
 

A régi idők szokáshagyományára, a köszöngetésekre van adatunk a disznótor-

ral kapcsolatban Ceglédről is. A református iskolások mondtak köszöntőt, gajdot 

a disznótoros háznál a 19. század közepén.265 A disznótoros vacsorát nótázás, ci-

teraszó mellett mulatás, gyakran tánc követte. Nemritkán hajnalig is eltartott a 

disznótor. 

A nagykőrösi disznótorozásnak irodalmi emléke is van. Arany János – 

Mátyássy József lúdtoros versezetét ismerve, aki azt barátjának, Bige Mártonnak 

ajánlotta – a Szilágyi Sándor tanártársa és kedves barátja által tartott disznótort 

örökítette meg költeményében. Bár különösebb néprajzi adalékkal nem szolgál a 

koszorús költő, a disznótori összejövetel vidámsága kicsendül soraiból. Arany – a 

gúnárhoz hasonlóan – a disznó szemszögéből szól a torozásról:266  
 

 
263  Barna 1978.  
264  Fazkesné Báthy–Fazekas 1921. EA 1932. 
265  I. Sándor Ildikó szíves közlése. 
266  NAJMITA 1974. 
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……………………….. 
Ehol van Szilágyi ’s az ő poltrás diszna. 
 
Oh te disznótornak nyájas istensége 
Kitől ihletődve jobban vált a gége 
Bícskanyitó új bor, a vászon kehelyben, 
Ki előttem állasz tanquem egy pendelyben! 
Te hozzád kiáltok, te légy segítségem; 
Adj néhány rosz rimet, máskülönben végem, 
Csak a leghitványabb fűzfa verset addoza,  
Milyet ő érdemel és az ő malaczcza. – 
 
………………………………………………. 
 
Leg elébb is tudjuk tapasztalásból, 
Hogy a’ malacz élte nem áll semmi másból, 
Csupán enni inni, vaczkon elheverni. 
Ily módon szalonnát, nagy hasat nevelni, 
Sándor is a’ háját szépecskén ereszti, 
Már is látszik rajta, még pedig csak kezdi. 
Hátha majd disznó lesz! a’ mit hogy elérjen, 
Üssük össze urak! kívánjuk, hogy éljen! 
 
Második hasonlat hogy a’ malacz korog, 
Sándorunk is gyakran oly gyanúsan morog. 
Hogy producalhatná magát Athenében, 
Bár malacz nem voln is rejtve köpönyében, 
Azt hiszem furorét csinálhatna vele, 
Ollyat még nem hallott aza görög-féle. 
Nints is egyébb olyas tulajdona neki, 
Mellyel annyi bölcs közt magát tüntetné ki. 
 
Harmadik hasonlat hogy a’ malacz sokat 
Lót-fút, csetlik, botlik, mindent fel borogat, 
E’ malacz tulajdon, úgy meg van Sándorban, 
Mint a’ két meszely bor, az egy itzce borban, 
Ő is mindig ott jár, a’ hol sohse kéne, 
Ahol orron üti, egyik-másik néne, 
Minden lépten kárt tesz, nyal-fal, a’ mit tanál, 
Kotnyeles, kotyonfitty, minden lébe kanál. 
 
Negyedik hasonlat, hogy a’ malacz élve  
Nem szokott fizetni, se nyárba se télbe, 
Mégis akad bőven, árpa, kukoricza, 
Hogy kedvére élhet a’ jó mangalicza 
Sándort is tehetjük vele azon rangba, 
Minden fizetését bízza nagy harangra. 
Ő maga sohsem vét, még is bőven arat, 
Húzza be az ajtót a’ ki hátul marad 
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Ötödik hasonlat, de ne menjünk messze, 
Itt van előttünk, hasonlítsuk össze: 
Ez a’ poczkos termet, ez a’ karika láb, 
Ez a’ kunczogó hang. – minek menjünk tovább? 
Csupán egy különbség van, - fájdalom! közöttök 
Az, hogy a’ malaczból jóízűen ösztök, 
De szegény Sándornak, ha majd így jár, szinte, 
Nem lesz neki, bezzeg, ilyen tora, mint e. – 
 
Végezvén beszédem épületes részét, 
Halljuk már a malacz utolsó nyögését, 
Melylyel az élőktől örökre  búcsúzik, 
Mielőtt gyomrunkban vég képpen becsúszik. 
Előbb is gazdáján meg ölőjén kezdi, 
Szemét a’ tányérból ő reá mereszti, 
Szájában az almát mérgesen harapja 
Szóljon hát, mielőtt Lengyel úr bekapja. 
  

A malacz búcsúzása 
 

Gyilkosom, kegyetlen! mivel érdemlettem? 
Hogy ez a’ sok éhes osztozzék felettem? 
Hogy fiatalságom zsíros tavaszában 
Igy körül fogjanak széltében hosszában? 
Nem írtózál, ugyan, belém szúrni késed, 
Melylyel eddig nem volt egy ziher döfésed, 
Melytől eddig a’ patkány sem féle? 
Hogy tudál engem által szúrni véle? 
Gyönyörű mulatság, gyönyörű theátrum! 
Ezért mondták rollunk „pár nobile fratrum”? 
Ilyen a’ barátság? a’ gyöngébb a’ vesztes, 
Igy tett Pyladessel a’ derék Orestes? 
Várjrá, mert szellemem, följár kísértetni 
Minden bátorságod az inadba keni. 
Nem mersz többé az utczán járkálni 
Nem fogsz gyertya nélkül egy magadban hálni, 
Ha valami éjjel paplanodban korog, 
Az én lelkem lesz az mely ott kuczorog, 
Az lesz mely a’ legszebb női társaságban 
Egyszercsak megröffen hátul a’ nadrágban, 
De nem! megbocsájtok jó keresztény módra 
Hiszen hol találnék ily méltó utódra. 
Baráti emlékül az a’ gyűrűt hagyom, 
Mellybe ha jól sejtem, farkam dugva vagyon. 
 

Arany János humoros versének akad néhány néprajzi vonatkozása. Minde-

nekelőtt ismeretessé válik az, hogy mangalica fajta disznót tenyésztettek Nagykő-

rösön. A pendely női alsóruhanemű, a vászonkehely pedig ivásra szolgáló, kívül 

mázatlan, belül mázas cserépbögreféle, ivókályha. 
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A torozás, lakomázás, lakozás fontos volt a céhek életében is, alkalmanként 

vendégséget tartottak. A felesleges költekezés visszaszorítása érdekében a ható-

ság ez ellen is fellépett, mint tette azt Kecskemét tanácsa 1829-ben:  
 
„Jelentés tétetvén az iránt, hogy nemcsak a lakatos, hanem többnyire más céhekben is 
legfőképpen az céhmestereknek más esztendőkre való meghagyása, vagy más új céh-
mester választása alkalmatosságával vendégség szokott tartani, s céh comissárius en-
gedelme vagy jelentése nélkül is megesik, s ekkor szinte könnyen megtörténhetik, 
hogy az egymás közt való civódásra út és alkalmatosság szolgáltasson […] hogy szinte 
az ifjúság ládájában összegyűjtögetett pénz nem csak hogy el nem költi, hanem még 
azon pénz sokszor kevés is lévén pótolni köteles, s abból az következik, a lakozás al-
kalmatosságával a pénz a társaság ládájából elköltetvén, ha valamelyik idegen szegény 
legény munkát nem kap, kénytelen minden segedelem nélkül tovább utazni, s adósság 
felszedésére kénteleníttetnek. Ezen jelentés következésében minden céhekre nézve az 
rendeltetett, hogy minden olyas vendégeskedések, mely a k. privilégium tartalmával 
ellenkeznek, s melyek az egymás között való zavarodásra s veszekedésre nyithatnak 
mutat, ennek utána tilalmasak fognak lenni, s nem más összejövetelek, hanem csak ha 
azok céh comissáriusa jelenlétében vagy engedelmével történnek, engedtetnek meg. 
Úgy továbbá az ifjúság lakozásának tartása iránt az rendeltetett, hogy az ifjúság lakást 
egyedül a céh comissáriusa engedelmével tarthat, de akkor is csak úgy, hogy a társaság 
ládájából a már talán abból a városból elköltözködött legények által öszvegyűjtögetett 
pénz alakozás alkalmával egészen ki ne vévődjön…”267 
 

A téli időszakban, főleg farsang idején más vidékeken általában a fiatalság fo-

nókat tartott. Egy-egy háznál fiatal és idősebb asszonyok társaságában leányok 

fonták a kenderfonalat, amelyet rendszerint takácsokkal szövettek meg ágyne-

műnek, ruhaanyagnak (abrosz, terítő, törülköző, lepedő, párnahaj stb.) a Három 

Városban. A fonókban megjelentek a legények is, s alkalom adódott a párválasz-

tásra, vidám szórakozásra is. A hatóságok ezért nem nézték jó szemmel a fonó-

kat a Három Városban, erkölcstelenségre lehetőséget adó alkalomnak tartották. 

Igaz, a vármegye is fellépett a – főleg a Felföldről, Felső-Magyarországról idény-

munkára jött helyben ragadt tót leányok és asszonyok – léha, a meleg kemence 

mellett történő „fondogálás” ellen. A fonót az erköcstelenség melegágyának 

aposztrofálták. Cegléden az 1818. február 18-án tartott tanácsülésre  
 

„Fityó István, Sági Ferencz és Futika Toth István fono Házak tartásáért behajtatván. 
Minthogy a’ közönséges tilalom ellen éjjelenként az ilyen Fono Házak tartásával, az 
Ifjuság erköltsei meg vesztegettetnek, arra valo nézve a’ felyeb nevezett fon ház tar-
tok az eránt le szabott 12 páltzák el szenvedésől ugyan ez uttal fel mentettek, ha nem 
fejenként fizetendő és a’ Tüzi – Cassában adando Hat Hat forintoknak le fizetésére 
büntettettek, rendeltetett.”  
 

 
267  Iványosi-Szabó 1991: 273–274. 
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Guzsalytalp erotikus szimbólummal ékes motívuma 
(Nagykőrös, 19. század első fele) 

Erotikus szimbólumrendszer guzsalytalpon (Nagy-
kőrös, 19. század első fele) 

 
 

– döntött a főbíró. Nagykőrösön is tilalmazta a városi tanácsfonózást:  
 

„Közönségesen tudva van az, hogy a’ foono házak ’s más divornyázó helyek mily sok 
rossznak fészki; minél fogva szorosan meghagyatik a’ lakosoknak, hogy házaikhoz fo-
nókat járatni ne merészeljenek külömben kik a’ tilalom ellenére tánczolnak ’s házaik-
hoz fonókat járatnak minden tilalom ellen tevők példásan meg fognak fennyíttetni…”  
 

– szólt a határozat.268 

A hatóság büntetése és ismételt tilalma arra enged következtetni, hogy eseten-

ként mégis tartottak fonókat. A megtermesztett kendert, az abból gereben segítsé-

gével fésült kenderszöszt azonban meg kellett fonni, amelyet a leányok végeztek 

guzsallyal és orsóval, majd a 19. század második felében már kerekes rokkával is. 

A Gömörből guzsalyt is hoztak a vándorkereskedők, de helyben is készítettek az 

ügyesebb kezű legények. Erre utal az, hogy Nagykőrösön a leány neve – Szabó 

Julianna – is szerepel egy 1830-ban készített fonóeszközön.  

 
 

 
268  Novák 1982: 27–28. 
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Erotikus szimbólum-kapcsolatrendszer guzsalytalpon 
(Cegléd, 1860) 

Erotikus szimbólumkapcsolat guzsalytalpon (Nagy-
kőrös, 19. század első fele) 

 

 

 
Erotikus szimbólum borotvatokon (Nagykőrös, 19. század első fele) 

 

A talpas guzsaly szerelmi ajándék is lehetett. A guzsaly szárát díszesen megfa-

ragták, oldallapjába felül tükröt is beillesztettek (innen a neve: „tükrös guzsaly”). 

A guzsalytalp díszítése is utal a szerelmi ajándékozásra: jellegzetes szerelmi díszí-

tőelemeket véstek a felső lapjára, amelyre a leány fonás közben ült. E motívumok 

között található a férfi (fallosz) és a nő nemi szerve (vagina) naturálisan, szim-

bolikusan pedig a nőt a tulipán, forgórózsa, szilvamag, a férfit a szív jelképezi.  

A férfiszimbolika egyértelműen megmutatkozik azon a 19. század elejéről való 

guzsalytalpon, amelyen az áttört szív alatt elhelyezkedő két szilva a heréket jelzi, s 

oldalán pedig vésve külön két merev állapotú férfi nemi szervet is ábrázol, vagy a 

guzsalytalp felső részén stilizáltan ábrázolja a férfi nemi szervet.  
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Erotikus szimbólum borotvatokon (Nagykőrös, 19. század első fele) 

 

 

 

 

 

Erotikus szimbólum-kapcsolatrendszer citerán (Nagykőrös, 19. század közepe) 
 

   

Guzsalytalpak erotikus szimbólumrendszer,  
Nagykőrös 19. század első fele (Novák 1982) 

 

A guzsalytalpakon a nemi kapcsolatot, érintkezést is ábrázolták szimbolikusan 

olyképpen, hogy a tulipánba alulról illeszkedik a szív.  

A szerelmi, nemi szimbólumok más olyan eszközökön is megtalálhatók, ame-

lyek ajándékozás tárgyát képezhették, mint például a mángorló. A fából faragott 

eszközzel vasalták az asszonyok, leányok a ruhát. Hogy ez is helyi – nagykőrösi – 

vonatkozású volt, bizonyítja az az 1827-ben Koroknyai Erzsébet számára ké-

szítette Virág József a díszesen faragott eszközt. Ennek a nyele – amelyet az asz-
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szony, leány fogott, s kezében tartott – egy kígyónyakat formáz, amelynek végén 

a kígyó szája a férfi nemi szervének makkját mutatja. A kígyónyak a mángorló kí-

gyóbőrös vésetű vállából ágazik ki. A mángorló felső lapját a szívbe illeszkedő tu-

lipán szerelmi motívum, s a tulipánból kiágazó háromágú tulipán – két szélső 

ágán madárkával –, ékesítik. A kígyó-, tulipán-, szív-, madármotívumok a termé-

kenységet jelképezik, életszimbólumoknak is tekinthetők. 

A férfi nemi szerv díszítőelem előfordult a férfiak használati eszközén, a bo-

rotvatokon is. A női nemi szerv, s a méh, mint a termékenység, anyaság szimbó-

luma megtalálható a kelengyésládákon. A nemi szervet a szilvamag, a méhet a 

szilvamagot övező koncentrikus körök ábrázolják, amelyből rendszerint három 

ágban hajlik ki a tulipán, a gyermekáldást szimbolizálva ezáltal.  

A szerelmi, nemi díszítőelemek érdekes módon előbukkannak citerán is. Ez a 

hangszer fontos szerepet játszott a táncvigalomban, a párkapcsolatok kialaku-

lásában is. S nem lehet véletlen, hogy az egymásba fúródó tulipán-szív s a két szív 

közé ékelődő szilvamag a nemi közösülés jelképes ábrázolása található meg a 

hangszer díszítőelemei között.269 

Az említett jeles alkalmakkor, a felnőttek más, egyéb alkalommal történő szó-

rakozása során rendszeresen felcsendült a citera, duda, tambura vagy a hegedű, s 

játszott a banda. A 17. századi nagykőrösi adatok szerint muzsikálásra szolgált a 

hegedű, koboz, cimbalom. Erről a városi számadások szolgálnak bizonysággal: 

1639-ben „hegedű hurt wettűnk dn 8”; 1648-ban „ugia’ akkor Kobozra walo 

hurt dn 20. Hegedű hurt wettűnk dn 3”; 1655-ben „hurnak walo Selymet 

wőttem dn 5”.270 Tehát a tanács gondoskodott a hangszerek húrjának beszer-

zéséről. A városban zenekar működött, amelyben hegedűs, cimbalmos, lantos is 

játszott. Cigányok is voltak közöttük. Például az 1651. évi adóösszeírás szerint 

„Hegedűs János” 1-1 forint császár- és fejadót fizetett, s 1 marhaszám után 

adózott, „Cimbalimos Szabo János” vagyonosabb ember lévén 4 marhaszám-

mal rendelkezett, s 4-4 forint császár- és fejadót fizetett. Mindkét zenész zene-

karban játszott, ahol Raiko Albert is hegedült, akinek ennek fejében Hegedűs 

János zenész részt vállalt az adójából (1-1 tallért fizetett, s „adott Hegedűs János 

erette dn 80”). 1687-ben „Lantos Szabó Miska” is szerepelt az adózók sorában, 

ő zsellérként lakott Lakos István cívisgazdánál. A kőrösi zenészek muzsikáját a 

törökök is kedvelték, a városi tanács fogadta fel őket: például 1651-ben „a Mghos 

Wayda itt alat walo letekor Musicassokk adtam dn 25” – örökítették meg a 

számadáskönyvben.271  

 
269  A ritka, rendkívül értékes, unikális népművészeti tárgyakat az Arany János Múzeum néprajzi 

gyűjteménye őrzi. Lásd Novák 1982, 1990, 2002f. 
270  PML NkV 1639/40. 361.; PML NkV SZK 1648/49. 222, 228.; PML NkV SZK 1655/56. 175. 
271  PML NkV SZK 1651/52. 213, 251. „Regestrum Renovatum” 1651; PML NkV SZK 1687/88. 

„Regestrum Renovatum” 1687. 
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A zenélés a cigányság főfoglalkozása volt a későbbi évszázadokban is. Cigány-

bandák játszottak a lakodalmakban, a farsang idején mulatságokban. Erre vo-

natkozóan érdekes adat ismeretes 1818-ból. A ceglédi tanácshoz fordult  
 
„Boda Jósef Czimbalmos azt panaszolja, hogy őtet Sándor Czigány mint a’ kinek 
muzsikus Bandájához őis tartozandó meg szollitván és a’ leg közelebb múlt éjszaka 
annál muzsikálván, Sági Imre Város embere mint egy 9 és 10 óra között oda ment és 
a’ muzsikáját el tiltotta – Mellyre Sándor Czigány mint házi Gazda azzal mentette 
magát, hogy ő és az egész Bandája a’ farsangon által mindenkor másokat mulattattak 
ugy hogy magoknak idejek sem volt farsangot tartani, azért reményli, mivel tsak teg-
nap kezddődött a’ böjt a’ muzsika nékie egy este meg engedtetik…”  
 

– jegyezték fel a bírói végzések jegyzőkönyvében.272 

A történeti adatok bizonysága szerint a mulatozás szempontjából is legfonto-

sabb hely volt a csárda, korcsma, nemcsak a kiterjedt határban, a pusztákon, de a 

városban is. A városi hatóság erélyesen fellépett a léha mulatozással szemben. 

Kecskemét magisztrátusa számos rendeletei között 1717-ben is intette a gazdá-

kat, hogy  
 

„magok cselédei közt tilalmazzák meg akár toth asszonyok akár leányok legyenek 
azok, edgy szóval a’ kik az háznál laknak, senki azok közül a’ város pinczéje eleiben 
tánczolni és egyéb dorbézolást végben vinni”  
 

súlyos büntetés terhe alatt ne merészeljen. A cselédek számára azonban adódott 

törvényes lehetőség is a mulatozásra cselédfogadás idején. Ugyancsak a kecske-

méti magisztrátus határozott úgy 1775. december 28-án, hogy  
 
„a’ cselédek ivója iránt publicalt statutum a’ férfiakra nézve úgy limitaltatott, hogy a’ 
város csapszékén gazdájok engedelméből fognak mulatni két, ‘s leg feljebb három 
napot, ne büntettessenek, mivel ennyit a’ nemes vármegye is meg engedett”.273 

 

A város kocsmája fontos helyszíne volt a táncnak, mulatozásnak. Itt a köz-

nép, a szegényebbek, a cselédek számítottak törzsvendégnek. A Három Város 

közül Kecskeméten már kávéház is működött a 19. század első felében, ahol éj-

szakába nyúló zenés-táncos rendezvényeket is tarthattak. A kecskeméti magiszt-

rátus 1840-ben a táncvigalmak felügyeletét is elrendelte:  
 

„a’ városi elöljáróságnak hivatalos kötelessége lévén a’ kellő rendtartásra mindenkép 
felügyelni, mire nézve esztendőn által a’ kávéházi jussokkal bíró helyeken tartani szo-
kott tánczvigalmak is figyelembe vétetvén elhatároztatott, hogy a’ tánczvigalmakon az 
illendőség és jó rendtartás tekintetéből mindenkor az elöljáróság tagjai közül kineve-

 
272  Novák 1982: 27. 
273  Iványosi-Szabó 1991: 55, 87. 
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zet biztos légyen jelen. Melyeknek köveetkezésben a’ Casino termeiben tartani szo-
kott tánczvigalmakra Senator Kun János Úr, Prikkel János kávéházában tartani szo-
kott tánczvigalmakra Senator Drégely István Úr, Király Sándor kávéházában tartani 
szokott tánczvigalmakra Senator Veress István Úr rendre felügyelő biztosnak kine-
veztettek.”274 

 

Az éjszakai nyugalom megzavarását azonban szigorúan büntette a kecskeméti 

tanács. Például 1827. június 8-án azt a határozatot hozta, hogy  
 

„A’ békességes lakosok éjjeli csendességének, ’s a’ jó rendnek meg zavarásával történ-
vén az, hogy némely mesterlegények ’s egyéb fiatalságok estéli 10 óra után is az 
utczákon fel ’s alá kurjongatások, hujjogatások és kedvetlen musikálásaik mellett 
kóborolnak, korcsmáról korcsmára járván, utóbb veszedelmes következésű vesze-
delmekbe elegyednek. Mindezen rendetlenségek megszüntetése végett rendeltetik, 
hogy a’ város emberei különösen vasárnap és ünnepnapok estvéjén patrolérozzanak, a 
kurjázókat, valamint azokat is, kik estvéli 10 óra után az utczákon szédelegnek, befog-
ják és áristomba zárassák…”275 

 

A 19. század végén már szép számban működő egyletek rendszeresen rendez-

tek bálokat, ahol zenekar játszott, s divatos nóták, műdalok (polka, grácpolka sőt 

operettdallamok, keringő s más modernebb zene) és tánc szórakoztatta az ifjúsá-

got. Mellettük azonban mindvégig számottevőek voltak a dugott bálak (Cegléd), 

patkaporos bálak (Nagykőrös, Kecskemét), rentyők (Nagykőrös), elsődlegesen a ta-

nyavilágban. Egy-egy tanyán jöttek össze a fiatalok, és citerazene mellett énekel-

tek, táncoltak. Táncos mulatságra került sor Kecskeméten húsvéthétfőn, a pün-

kösd másnapján tartott majálisokon is, de kukoricafosztás, répareszelés ürügyén is al-

kalmat találtak a szórakozásra. 

Vahot Imre Kecskeméten a „három táncot” ismerteti 1853-ban: első a „las-

sú”, amit hallgatónak nevez; a másik élénkebb ütemű tánc, a verbunkkal mutat ro-

konságot, az ún. legényes; a harmadik pedig a friss csárdás, aminek lötyögtető a ne-

ve.276 Vahot csongrádi táncként ismerte meg a legényest, a „kutyakopogóst”, ame-

lyet még később is táncoltak a pótharaszti juhászok, akiktől Madarassy László 

ismerte meg a táncot az 1920-as évek végén. Ez sok rokon vonást mutathatott a 

„verbunggal”, amelyet toborzás alkalmával táncoltak.277 A verbungot más alka-

lommal is táncolták. Például Cegléden a lakodalomban karikába álltak a férfiak, 

de nem fogódzkodtak össze, és énekelték:278 
 
 

 
274  Iványosi-Szabó 1991: 288. 
275  Iványosi-Szabó 1991: 266. 
276  Vahot 1853: 104–105. 
277  Madarassy 1931. 
278  Hídvégi 1965. EA 14483. 
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Gyolcs az ingem sallangos, 
Ha rám veszem aranyos, 
Most is, most is, azért vettem rám, 
hogy sokan nézzenek rám 
 

Az utolsó szóhoz érve kezdtek bokázni. A bokázó minden lépésre ugrással volt, 

mindig a bal lábra. A bokázás után jobbra átfordultak a legények, és aprózva, 

tánclépéssel haladtak tovább. 

A 19. század végétől „modernebb” táncot is jártak, melyeket a csárdás mellett 

táncoltak. A 20. század közepén is divatos volt a grácpolka vagy keringő. Cegléden 

a csárdáson kívül még a frisses, padigáter vagy padrakata, körmagyar, sima polka, fran-

cia négyes, vansztepp táncok voltak kedveltek a 20. század első felében. 

A pásztor, béres emberek, de a gazdák is természetesen, igyekeztek kedvüket 

tölteni, amikor csak lehetett a vásárokban. Kocsmákban, csárdákban. Ismeretes 

például, hogy Cegléden Török János azért tett panaszt béresére, Pataki Ferencre 

1828-ban, mert vásár alkalmával őrá bízta a csikója eladását, míg maga a marhá-

kat árulta, s amikor eladta a jószágot, bérese keresésére indult, akit a „petsenye 

Sátorban találta fel, ahol is derekassan ivott és tánczolt”. Mivel a béres nem akart 

vele hazafelé tartani, erőszakosan is húzni akarta, amiért a béres csúnyán szidal-

mazta: „Baszom a’ Gazdák Istenit és nem megyek mert most én iszok és tán-

czolok” – közölte gazdájával. Ezért megbüntette őt a magisztrátus.279 A mezővá-

rosi hatóság felsőbb utasítására szoros felügyelet alá vették a „rideg leányokat” – 

így 1756-ban is –, akik „nyárban zöld munkára és aratásra járván, télen pediglen 

nagy kényessen a’ meleg Kemencze mellett fondogálván és más egyebet semmit 

sem dolgozván, ünnep napokon pediglen a’ korcsmákon tánczolván és szajhás-

kodván” – léha életet élnek.280 

Nemcsak az ivászatnak, de az éneklésnek, táncolásnak is helyszínei voltak a 

csárdák, és az átmenő utasok számára pihenést nyújtottak. A betyárok is rendre 

megfordultak ott. 

A Három Város határában s a pusztákon a fontosabb utak mentében, keresz-

teződéseknél építették fel a csárdákat. Az utazók kényelmét szolgálva lehetett ott 

megszállni, ételt és italt fogyasztani, még mulatni is. Az egyik legfontosabb helyen 

állt a Nagyerdei csárda, Nagykőrös Hantháza határrészének és Lajos-puszta határá-

nak találkozásánál, a Pestre vezető Budai út mellett. Rendszerint ennek környékén 

álltak meg éjszakára a pásztorok, amikor tavasszal a Jászságból, Jászberényből, 

Jászladányból Lajos-, Mizse- és Bene-pusztára hajtották legelőre a heverő marhá-

kat, lovakat, juhokat.  

 
279  PML CV Tan. Bírói Végz. Jkv. 1828/29. 
280  PML NkV Tan. Prot. Current. 1755–60. 67. 
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A szabadságharc bukása után megnövekedett az erőszakos cselekmények 

száma. A korábbi időszakban a rideglegénynek, mezőgazdasági idénymunkásnak 

számító betyárság fogalma bővült, illetve a betyárok rideg, szabad életmódjából 

fakadóan azok törvényenkívülisége került mindinkább előtérbe a 19. század kö-

zepén. Számukat jószerivel a szökött pásztorok alkották, de közönséges rablók, s 

az elbukott szabadságharc utáni önkényuralom idején erőszakosan toborzott 

hadseregből szökött katonák is gyarapították. Különösen nagy gondot jelentett a 

hatóságoknak a Duna–Tisza köze délkeleti részén, a Csongrád környékén 

jelentkező közbiztonság gyengülése. A hatóságok már 1850-ben intézkedéseket 

tettek, amelyeket hivatalosan a Három Város hatóságához is eljuttattak.  

A Nagykőrösre 1850. augusztus 25-én érkezett leirat szerint: 
 

„Tapasztaltatván, hogy Mátra vidékén, nem különben a pesti kerület déli és keleti 
részeiben a’ közbátorság kóborló ’s útonállók által többszörösen veszélyeztetett: 
ennek meggátlására a’ hadsereg parancsnoksága által f hó 13án 1487 sz:a: kiadott 
rendelet következtében a’ 10k és 13k hadtestekből négy század gránátos Pestről, és két 
század Wallmorden ezredbeli Vasas Pest megyének említett részeit olly módon fogják 
bejeárni, hogy ezen csapatnak, egyik fele Pestről Vaspályán Czeglédre szállíttatván, 
onnet egy Vasas Századdal egyesülve, ’s több aprobb Csapatokra felosztva – Nagy-
kőrös, Homojtájon, ugy Borbás szállási Szentkirályi és Szent Lőrinczi pusztakon 
keresztül Alpárnak, Szegedig Leurs őrnagy parancsnoksága alatt; a’ másik fele pedig 
Petsről Solt, Vadkert és Halas fele szinte Szegedig fog czirkalni, Ringelhann Kapitány 
vezérlete alatt.”281  
 

Hogy valójában kik után kutatott a hatóság, erre vonatkozóan a kecskeméti 

rendőrfőnöknek 1851. augusztus 13-án történt intézkedését szükséges idézni:  
 

„Csongrád megye főnökének hivatalos értesítése szerint az egy idő ólta ugyan ott 
elszaporult, és vakmerővé vált rablók garázdálkodásának meg gátlása végett folyó hó 
20kán egy általános üldözés rendeltetvén, ne hogy tán az ott felkergetendő gonosz-
tevők ’e megyében bíztos menhelyekre találjanak szükségesnek tettem Tettes Ura-
ságodat felszóllítani: hogy Járásában létező megyei pusztázókat az ’e megyei határok 
kellő védelme és át szállongozó rablók kézre kerítése végett, az innét különösen 
útasított Csendbiztosnak engedje át.”282  

 

A hatóság sorra hozta nyilvánosságra a tilalmi rendeletek sorát. 1851 decem-

berében egyértelművé tették a lakosság számára a közbiztonság megőrzéséhez 

szükséges tennivalókat. A kecskeméti járási rendőrfőnökség 1851-ben részletes 

utasítást fogalmazott meg a közbiztonság érdekében (ez 1851. december 14-én 

érkezett Nagykőrösre):  

 
281  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jkv. 1849–1851. Érk. 1850. aug. 25. 2539. sz. 
282  PML NkV Körrendeleteket tárgyazó Jegyzőkönyv 1849–1851 Jan. 21ig. 
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„A’ gyakori rablások, tolvajások, és megtámadások által tetemessen veszéjeztetett 
közbátorság biztosítására szélyes intézkedések, és czélszerű rendszabályok élet-
beléptetésének szüksége tapasztaltatván, kerületi főispán Úr Ő M[él]toságának f. h. 18rol 
19145 sz. a. kelt intézvénye szerint a’ Buda pesti Cs.K. Katonai Kerületi parancsnokság 
következő rendszabályok életbe léptetését határozta el: Iször A’ közbátorság biztosítására 
eddigelé tett intézkedéseknek terhes akadályáúl szolgál a’ népnek azon bal hiedelme, ’s 
alaptalan félelme, melynél fogva a’ tolvajok és más gonosztévők boszszújától rettegve, 
azok kézre kerítésök, és el fogatások iránt nem hogy tevékenységet és szélyes 
közremunkálkodást fejtenének ki, söt gyakorta a’ gonosztévőket hazaikban elrejtik, és 
azoknak – mint bűntársak és órgazdák – szükség esetében segédkezet is nyujtanak; – 
mire nézve a’ lakosság községi elöljárósága által felvilágosítandó lészen miszerint ha a’ 
személy, és vagyon bátorságot veszélyeztető tolvajok, és rablók – a’ lakosság által 
gondossan leendő feladatások, és közre munkalódások követekeztében, – az illető által 
befogattatnak – a’ népnek az arthatlanna teendő ezen gonosztevőktőli félelme alap-
nélkül leend. – Továbbá figyelmeztetendő a’ lakosság, hogy a saját személyök, és va-
gyonok biztosítására szükséges őrködést magok se hanyagolják el, házaikat, és gazdasági 
épületeiket gondosan zárják el, jószágaikat őrizet nélkül ne hadják, ugy szinte mind 
eddig, még a’ közbátorság a’ jelen időhez hasonló veszélyezett állapotban leend a’ 
mennyire lehet ovakodjanak járatlan, és elhagyatott utakon maganossan, és oltalom 
nélkül útazni, hanem inkábba’ körülményekhez képpest tőbben egy társaságban 
keljenek utra. IIik Hogy pedig a’ községek éjjeli rablások, és tolvajlások ellen magokat 
biztossitsák, erre nézve az éjjeli őröknek felállítása leend szükséges, még pedig ólly 
móddal, hogy minden 100 ház után két őr, söt ritkábban elhelyezett házakból álló, 
kisebb községekben több is, – minden éjjel kiállítassék; – hogy azonban ezen őrökbe 
helyezett bizalom biztosítva legyen, szükséges, hogy azok kizárólagosan becsületes és 
ház vagy birtok tulajdonosok közül választassanak ki […] Hogy pedig az éjjeli őrök 
kellően felfegyvereztessenek a’ Cs. K. kerületi katonai parancsnokság megengedte, 
miszerint minden községnek, a’ községi bírói felelőségére két, az azekért felelős bíró 
házánál taratandó löfegyver tarthatási engedély adassék […] IIIik A’ tolvajok az általok 
elrablott tárgyakat legtöbbnyire egyes községi lakosoknál rejtik el, kiknek vétkes 
egyetértésök, és segédkezések miatt a’ gonosztevők elfogatása, és az elrablott tárgyak 
felvedeztetése283 nagy részben nehezitetik, erre nézve felelőssé tétetnek a’ községi 
elöljárók, miszerint ólly marháknak, mellyeknek tulajdonosa tulajdoni jogát hitelesen 
bebizonyitani nem képes a’ helységbe ne hajtassanak. Minden egyes marháért, mellyhez 
tulajdoni jogát az illető lakos bebizonyítani nem tudja a’ község két pgő frtot fizetni 
köteles fel hagyván ennek a’ kötelességét ne talán mulasztó biro elleni további keresetét. 
IVik Azon ideig míg a’ közbátorság tökélletessen biztosítva nem lész a’ szállást adó 
szigorú őrködés alá veendők […] minden egyes lakos ki valamely idegennek, vagy 
bizonyítvány nélküli egyénnek szállást ád, a’ nélkül, hogy aazt két óra alatt az 
elöljáróságnak bejelentené 5 ftnak vagy három napi elzárással fog megbüntettetni, melly 
büntetés kétszer, söt haromszorossan is behajtatandó, ha bevogadott csakugyan gyanus, 
vagy veszedelmes egyénnek bizonyulna be […] V. Végre ezen buntetes terhe alatt 
figyelmeztetendők a’ községek, földbirtokosok és haszonbérlők, hogy a’ községi és 

 
283  „Felvedeztetése”, „bevogadott” – a felsőbb körrendelet írója f helyett v betűvel, németesen ír 

egyes szavakat. 
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pusztai pásztoroknak, csöszöknek, csikosoknak szabályszerü pásztor levéllel leendő 
elláttatássukról minél elöbb gondoskodjanak, mivel mind azon egyének, kik valamely 
nyájnál, csordánal, vagy ménesnél ily pásztor levél nélkül elfogadtatnak a’ legszigorubb 
eljárás alá kerülendnek; VI. Szükségesnek tartom továbbá a’ Tettes Urat figyelmeztetni 
arra miszerint gyakoribb rablás esetében magát a’ legközelebbi Csendőr parancs-
noksággal azonnal érintkezésbe tegye, hogy a’ kellő óvatossággal és egyet értőleg 
intézendő nyomozások azonnal meg kezdethessenek. Ezen nyomozások minden 
feltűnő készület nélkül inditassanak meg, és az eredmény biztosítása tekintetéből a’ 
szomszéd járási főszlga bírókat hasonló intézkedésre felszóllitván minél több oldalrol 
kör alakban, ’s több izben ismetelve hajtogassanak végbe. A’ Cs: K. Csendörség az illető 
csendör ezred parancsnoksága utján szinte ezen szabályok értelmében közre 
munkálodásra hivatott fel, és én a’ Tettes Urnak engedetlen erélye átal biztosítva azon 
meggyőződésbe vagyok, hogy ezen fontos tárgyban kibocsájtott intézvény életbe 
léptetése szoros fentartása, és alkalmaztatásában a’ Tetts Úr ólly szigorú, és fárad-
hatatlan buzgalommal fejtend ki, milyent a’ magas Kormány a’ közbátorság olly 
veszélyeztetett helyezetében minden ennek fen tartására ügyelő kivátalmokról (sic!) 
méltán meg kívánhat. A’ rendszabások életbe léptetésétőli jelentések minél előbb leg 
feljebb pedig ezen rendelet veteletétől számítot 8. napalatt annak eredményéről, ’s a’ 
személy és vagyon hatóság állapotáról pedig minden hó 1ső és 15k napján okvetlen 
elvárom. Kecskemét Novbr 26 1851. Csillag mk.”284 

 

A szigorú hatósági rendelkezés ellenére a betyárkodás, rablás nem szűnt 

meg,285 amiért is újabb és újabb rendeleteket hirdettek ki. Például Nagykőrös vá-

ros főjegyzője, Nagy Gáspár 1853. március 25-i hirdetménye szerint „a’ személy 

és vagyon bátorság tekintetéből köz hírré tétetik – felsőbb helyről érkezett 

rendelet folytán”:  
 

„1./ Minden pusztai lakos, valamint a’ pusztán gazdálkodó városi lakosok is tartóz-
kodási jegyel, a’ pásztorok pásztori levéllel magokat a’ rendőri hivatalnál haladék-
talanul ellátni kötelesek. 2./ A’ Csárdák lakói, és korcsmárossai legszigorúbban fe-
lelőssé tétetnek, hogy senkinek, ki magát kellőkép igazolni nem tudja menedéket adni, 
vagy olyanokat szolgalatba fogadni ne merészeljenek; minél fogva mindenki magát út 
levél, vagy tartózkodási jegy által igazolni tartozik. 3./ A’ közbátorság helyreállítása 
idejéig minnden csikósnak, valamint más pásztoroknakis tulajdon lovat, nyereg és 
zabla szerszámot tartani, nem külömben félre kalandozni 50, bot büntetés alatt 
megtiltatik. 4./ Minden ólly pusztai birtokos, ki lóháton szokott járni köteleztetik, 
igazolásvégett itt-levelén azt is bizonyítatni. 5./ Kik valamely rablónak ismert egyént 
elrejtenek a’vagy annak menhelyet adnak, rögtön bírósági eljárás, és halál – büntetés 
alá esnek. 6/ A’ korcsmárosok és fogadósok köteleztetnek az érkező gyanús sze-

 
284  PML NkV Körleveleket tárgyaló Jkv. 1851k évről. 7953. sz. 
285  Itt szükséges megemlíteni, hogy statárium volt érvényben. Haynau tábornok Bécsben, még 

1849. október 16-án kibocsátotta a statáriális rendeletet, amelyet Pest megye december 4-én 
hirdetett ki. Ebben halállal büntették a rablást, fegyveres rablást, később az orgazdaság bűn-
tettét is statáriálisan büntették (a bíróság három nap alatt hozta meg halálos ítéletét, s annak 
kihirdetése után néhány órán belül felakasztották a vétkest). 
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mélyekről, a’ községi elöljáróságnak és a’ Cs. Kir. Csendőrségnek tüstént jelentést 
tenni; más idegeneket pedig beszállásuk után 24. óra alatt feljelenteni, külömben ha a’ 
gonosztevők elősegelése miatt komolyabb büntetés alá nem vonhatók – botozással 
fenyíttetnek. 7./ A’ rablók feljelentésére, és elfogatásokra segéd kéz nyujtásáért 
követekező dijjak tűzetnek ki: a./ Egy közönséges uton álló rabló, vagy veszedelmes 
tolvaj feljelentéséért 100 pft jutalom. – b./ Egy különössen veszélyes vagy egy óly 
rabló feeljelentésiért kire, másokkal elkövetett rablás bizonyúl – 300 pft. c./ Egy rabló 
csapat vezérének feljelentéséért 500 pft. – d./ Az egész rablócsapat vagy leg alab 
tízfőből álló banda feljelentésért 1,000 pft. A jutalom megszolgáltnak fog tekintetni, 
ha a’ feljelentést siker követendi. 8./ A’ Csárdákban s a’ pusztákon el helyezett Cs: 
Kir: katonai csapatok az utazok minden dijj nélkül igénybe vehetik.”286 

 

E rablók, betyárok társaságához tartozott Bogár Imre is. „Pest Pilis Solt törv. 

egy. Vármegyék főispáni helytartója” Kapy Ede Pestről, 1862. március 17-én a 

következő körlevelet küldte szét a helyi hatóságok részére:  
 
„felhívom Tekintetes Uraságodat folyó évi febr 25. 557. eln: sz.a. kelt rendeletem 
kapcsán, miszerint intézkedni szíveskedjék, hogy a’ Jász Kun Kerületi biztonsági erő, 
ha a’ nevezett rablók üldözésében, járási területen behatolna, az üldözés folytatásában 
senki által ne gátoltassék. Áll pedig a nevezett rabló banda magán uton vett értesítés 
szerént a’ következőkből: Dűnti Horváth Péter, ifj: Bogár Imre, Bogár Jakab, 
Takács János, igaz: Báski György, Harmat Karsai András, id. Bogár Imre, és Gondi 
Ferencz puskás betyárokból.”287 
 

A betyárbanda Nagykőrös és Kecskemét környékén is garázdálkodott.288 

Dűnti és társai Alsó-Dabason (Pótharaszt, Vacs puszták közelségében) megtá-

madtak egy kúriát, s az elrablott holmik jegyzékét 1862. május 14-én állította 

össze a hatóság képviselője, Lévay Ferenc szolgabíró és főcsendbiztos:  
 
„feljegyzése azon vagyonoknak, melyek alsó dabasi közbirtokos Bereczky Miklós Úr 
lakházából folyó február hó 17-ke estvéjén az ismertetett Dőnti féle rablóbanda által erő 
hatalommal elevettek ’s illetőleg elraboltak. – 1. Egy setét pej ötöd fű csődőr ló, bal 
farán bélyege B. 2. 3 darab fegyver, egy Grotland Cudveg nevével, szijján Balla Guszti 
van írva. – 3. 18 db ezüst evő kanál F x I béllyeggel és és 3 db. P. L. bélyeggel. – 4. 18 

 
286  PML NkV Hirdetések Jkv. 1852/54. 111–112. 
287  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jegyzőkönyv 1862ik évről. 
288  A kecskeméti hatóság körözvényét Cegléden 1852. július 6-án vették, amely arról tájékoztat, 

hogy „Dönti máskép Horváth Péter vasban volt rab, f. hó 4én reggeli 6. óra tájban egy bitang 
lovon elszökvén Nagykőrösről […] Személyes lírása […] Termete: alacsony zömök. Ábrázata: 
fehér. Bajúsza: szőke kicsi. Életkora: 36 év. Öltözete: ing és gatya. Az elvitt bitang ló, fekete, 
bélyegtelen,’s meglehetős nagyságú volt.” PML CgV Körrendeletek Jkv. 1849–1851. 1852. júl. 
6. 4975. sz. Cegléd város 1852. július 18-án teszi ismét közzé hirdetményében, hogy „Szolnok 
város börtönéből megszökött Vigh István és Nagykőrösről egy bitang lovon eltűnt”, ugyan-
akkor felhívják a lakosságot, „Dönti más kép Horváth Péterről akinek tudomása van, az illető 
helyre el ne mulassza” feljelenteni. PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1852. júl. 18. 4. sz. 
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db kávés – egy darab tejmerő – és 1. db. Nagy leveses ezüst kanál B bélyeggel. – 5. 6 

db ujlonnan uj ezüst nyelű uzsonnás kés. – 6. Két arany óra – egy czilinder – egy re-

petér. – 7. 7 db. Selyem kendő. – 8. 2½ Tuczat asztalkendő, melyeknek egy részén B. 

N. bélyeggel volt – közöttük bélyegtelen is találtatott. – 9. 10 db. Vagy 11 db abrosz – 
Egy darab B. I. 2 db B. T. bélyeggel. – 10. 25 lábra való vékony vászonból.- 11. 2 db 
selyem paplan – egyik ezüst és veres selyem a’ közepe, egy szelén vörös selyem 
gombokra, a’ lepedő rajta – másik tiszta vörös selyem reá varrva a’ lepedő.- 12. 4 db. 
Vánkus, fehér héjakkal, belseje veres pamukos. – 13. 2 darab Dunyha – fehér hajjal 
slingelt fodoral.- 14. 2 db köpönyeg – szürke posztóbol. – 15. Egy pár ezüstös 
sarkantyús csizma. – 16. 680 és néhány forint oszt: ért: közte 2 db százas. – 17. 4. 
tábla szappan, – lehetett két mázsa. – 18. Egy bunda setét kék, vatirozott, fekete 
bárány prémmel. – 19. Egy bekes kévé czin felber Prémmel. – 20. Egy rövid 
spenczer. – 21. 3 db magyar nadrág. – A’ megtámadott háznál látogatoul jelen volt 
Toth Ferencz helybéli reform. Lelkész Urtol elvettek: 1. fro oszt: ért: bankjegyekben. 
– 2. egy darab ftos ezüst tallér. – 3. 3 darab ezüst huszas. – 4. 29 db ezüst 6. p. 
krajczarosokat. – 5. egy kis szerű két csövű pisztolyt.”289 
 

A Nagykőrös Pótharaszt pusztáján álló csárda nagy hírnévre tett szert. A ha-

gyomány szerint a vidék leghíresebb betyárja, Bogár Imre is megfordult a 

pótharaszti csárdában. A csárda közelében van egy Akasztódomb nevű hely, ahol – a 

környékbeliek úgy tudták, hogy – a Nándori Péter, Hugyák Bandi és Kanász 

Péter nevű betyárokat akasztották fel. Ennek a hagyománynak vannak valóság-

elemei is. A történeti kutatások tisztázták, hogy Bogár Imre és bandája 1862. 

április 12-én járt Pótharaszton, s betértek Benedek György csárdájába. A be-

tyárokat üldözve a zsandárok megtámadták a csárdát. Bogár Imre társát, Bartucz 

Miskát el is fogták, s helyben kivégezték. Hárman elmenekültek, de május 10-én 

ismét rejtekhelyükre rontottak a csendőrök, s ekkor Baski György már nem 

tudott egérutat nyerni, agyonlőtte magát. Bogár Imre elmenekült ugyan, de szü-

lőföldjén, Csongrádon elfogták, és átadták Pest vármegye rögtönítélő bíró-

ságának. A halálos ítéletet 1862. július 17-én hajtották végre. Pesten, az Üllői út 

végén akasztották fel.290 

A szabadságharc bukása utáni években az osztrák önkényuralom idején az 

erőszakos sorozások, az osztrák hadseregbe történő toborzás a szökést is 

ösztönözték. A katonaszökevényekkel kapcsolatban Kecskemétről, a „területi 

főnök Keresztessy” 1850. június 26-án intézkedett:  
 

 
289  PML NkV Hirdetések Jkv. 1862. 6154. sz. A rablási esetnek az a furcsasága, hogy a támadás 

során a ruhaféléket, ágyneműt, asztalneműt, ezüst étkészletet a házigazda otthon tartózkodása 
idején, jelenlétében szedték össze, sőt a református lelkész is nála volt, akitől – nem ismeretes, 
miért volt nála – jelentős mennyiségű pénzt vettek el a betyárok.  

290  Hídvégi 1983; vö. Héjjas 1992.  
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„Felsőbb helyről vett értesítés nyomán ismételve feljelentetett hogy a’ beszokott, – de 
megszökött honvédek az elfogatásukra ki küldött katonai hatalomnak fegyveres 
kézzel ellen szegülének. – Közelébb ismét illyetén eset fordulván elő, a’ Cs: K: 
parancsnokság a’ként rendelkezett, miszerint jövőre mind azon már besorozott ’s a’ 
hadi tőrvényre már felesküdött szökevény ki a’ katonaság, a’vagy behozója ellen 
fegyveres kézzel ellen szegül, a’ leg közelebbi hadi törv. Széknél vész törvény Széki 
eljárás alá vontatván, a’ rögtön bíráskodási szabályok 18 értelmében kötél halállal 
fenyíttessék […] Minthogy polgári személyek meg szökött honvédeket rejtegetni 
tapasztaltattak, szükségesnek tapasztalta ugyan csak, a’ Cs: K: katonai Parancsnokság 
a’ múltévi Sept.19ről kiadott rendeletet mellynél fogva mind ezen polgári személyek, 
kik a’ Cs: K: hadseregbe sorozott, előbb a’ forradalmi seregbe szolgált egyéneket a’ 
Cs: K: szolgálatbóli elszökésre izgat, vagy a’ megszököttet el rejti, a’vagy a’ szökésben 
segélli, a’ haditörvényszékhez képpest rögtön ítélő bíróság alá vonandók.”291 
 

A viseletre is kiterjedt a hatóság figyelme. Ezzel kapcsolatban említhető meg a 

Kecskemétről, Keresztesi József főbiztosnak 1851. szeptember 22-én küldött 

hatósági körirata:  
 

„A’ Cs. Kir. hadsereg parancsnokságától f. e. Julius 31én kibocsájtott rendelet értel-
mében a’ kék külsejű, és vörös bélésű ércz gombokkal elleátott ugy nevezett Rozsa 

 
291  PML NkV Körrendeleteket tárgyazó Jegyzőkönyv 1849–1851 Január 21ig 1667. sz. Napirenden 

voltak a katonaszökések, s azok hatósági kinyomoztatása. Például Kecskeméten, „Pest Pilis 
Soltmegyei Cs: Kir: Főnök helyett Csillag Beniámin titoknok” által aláírt körrendelet a 
helységek elöljáróihoz 1850. december 28-án: „Estei Ferdinánd Főherczeg nevét viselő Ezred 
itt szállásoló tartalék osztályának parancsnoksága hivatalosan jelenti, miszerént a’ beavatott 
ujonczokbol folyo lévi és ho 22 től fogva következők hiányoznak 

Kovács Mihály Kecskeméti születésű Lendvai Imre Abonyi születésű 
Fleisz Márton   Keczeli születésű  Szeker János Czeglédi születésű 
Mészáros Sándor  Tasi születésű   Barthó János Uj Szászi születésű 
Antoni N:   Keczeli születésű  Ágocs Péter  Solti születésű 
Varjas János Duna  Vecsei születésű  Ágoston József  Szalk Szentmártoni születésű 
Cseri István    NKörösi születésű Farkas István Apostagi születésű 
Juhász János    NKörösi születésű 
Léhi István   Jász Apáthi születésű 
Csökő István   Jász Apáthi születésű 

Czímzett Uraságodnak ennélfogva meg hagyatik, miszerént a’ megszököttek iránt illő 
lakhelyeikben, a’ legszigorúbb őrködést elrendelvén, elfogásuk esetében a’ legközeléebbi katonai 
hatóságnak szolgáltassák át.” PML NkV Körrend. Tárgyazó Jkv. 1849–1851 Január 21ig 4838. 
sz.; Ugyancsak 1851-ben a 6028. számú köröztetés szerint: „Mult évi November 16iki Vörös 
Vári állomásról megszökött 34ik Porosz Herczeg Ezredbeli közlegény Bogács József, Czeglédi 
születés” ellen adtak ki elfogatási parancsot. A megszökött katonával a ruházat költségeit is 
megtéríttették. A kecskeméti rendőri főnökség 1851. szeptember 15-i körrendeletében ér-
tesítette Jalsoviczky Béla nagykőrösi szolgabírót, hogy a „nagykőrösi származású Kováts Mihály 
Estei Ferdinánd nevét viselő 32ik számú ezredbeli közlegény szökevény jegyzékét köröztetem, 
és kellő felügyelet végett ólly adással tészem át a’ Tettes Urnak, hogy nevezett szökevény 
vagyonából ruha kárpótlási átalány fejében 30. ft 3 kr pengős beszedni, vagyontalansága esetén 
pedig erről szólló hiteles községi bizonyítványt bemutatni készlekedjék.” 
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Sándor féle dolmány viselése megtiltatik, ennél fogva Cz: Uraságod oda utasíttatik, 
hogy minden e’ rend szabály áthágása által a’ Cs. Kir. Csendőrség résszéről kelet-
kezhető összeütközések kikerülése miatt ugy intézkedjék, miszerint a fentebbi rend-
szabály járásokban minél terjedtebb köztudomásra jusson.”292 

 

A rögtönítélő bíróság halálos ítéletei a katonaszökevényekre, de mindazokra is 

kiterjedt, akik fegyveresen támadtak a katonai, csendőri fegyveres erőkre, nem-

csak a szabadságharc után közvetlen, hanem a későbbi évtizedben is. A betyárok, 

rablók nemcsak a szökött katonák, de többségében a pásztorok, cselédek közül 

kerültek ki.293 

A betyárok által elkövetett számos rablásra derült fény. Nagykőrös város 

körrendeleti jegyzőkönyvében jegyezték fel például 1849. december 23-án:  
 

„Tenke László F[ő]sz[olga]bíró hivatalosan jelenti, miszerént Nkőrösi lakos ifj. 
Jalsoviczkÿ Mihály Urnak Törteli pusztájáról f.e. Novber 14én tőbb darab marhái négy 
felfegyvrezett lovas betyár által erőszakossan elhajtatván”, amiértis körözésüket 
rendelték el.294  
 

Az 1851. november 18-án útjára bocsátott körrendelet szerint  
 
„a’ Czeglédi járási fősz[olga]bírónak f. hó 12ről kelt […] jelentése szerint, Csernus 
Jósef Czegléd Városi lovas hadnagy, midőn az érintett főszbíró úr által hozzánk [ti. 
Nagykőrös városához – N.L.F.] küldött sürgős tárgyakra vonatkoztató jelentések 
átadása után Czeglédre visszaindult volna, a’ NKőrösi szöllők mellett két lovas betyár 
által feltarzóztatván, megveretetett, feje két helyen beszakíttatott, ’s a’ nálla volt 11 
pfrt elraboltatott. A’ rablók egyike, egy magas barna ember volt, nagy bajúsz és 
szakállal, a’ másik fiatalabbnak megismertetésére, a’ felhozott jelentésben csak az 
jegyeztetett meg, hogy deres lovon ült.”295  

 

Gyakorivá váltak a jószáglopások a tanyákról, fegyveres rablások a Három 

Városban is. Például 1862. augusztus 8-án ilyen esetről történik említés:  

 
292  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jegyző Könyv 1849–1851. 3012. sz. 
293  A „kecskeméti fenyítő törvényszéktől”, Varga József csendbiztos által aláírt, a Pest megyei 

Alispáni Hivatal átiat 1862. október 28-án vették Nagykőrösön: „Beretvás Jósef és Szabó János 
NKörösi lakosokon folyo évi October 7én véghez vitt rabló gyilkosság elkövetésével gyanusított 
Kaszás János, ki az előbb nevezettek cselédje lévén a rabló gyilkosság meg történte után meg 
szökött. Személy leírása Kaszás János 26- vagy 26 éves, közép termetű Czigány barna hajú és 
ábrázatú nagy hímlőhelyes kis barna bajuszú és szakállú – visel magyar paraszt kalapot a tájékon 
készült szűrt ujast és gatyát, születés helye nem tudatik mert atyja a Váczi pusztán [Vacs-puszta 
– N.L.F.] mint cseléd szolgált de elhaltával gyermekei közül egy Gábor nevű maradott anyjával, 
de az anya rosz maga viselete miátt a Váczi pusztáról el kellett távozniok hit szerint Gyon és 
Dabas tájékára vonták magukat…” PML NkV Körleveleket tárgyazó Jkv. 1862k évről 1096. 
1684. sz. 

294  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jegyző Könyv 1849–1851 Január 21ig. 
295  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jegyzőkönyv 1851ik évre. 1851. nov. 18. 
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„Kecskemét Város Kapitányi Hivatalától folyo hó 2án 1032 sz. alatt vett jelentés 
szerint ottani lakos Őzvegy Dőmőtőr Istvánné f. augusz 25én délben SzKirályi 
pusztán, két fegyveres lovas betyár által megtámadtatván, tőlle – egy ocska paraszt 
kocsi, melyen egy kocsi láda, s abban különféle élelmiszerek voltak – Egy 3 éves 
világos pely hátulsó bal lábára kesely csillagos homlokú bélyegtelen kancza csikó 16 ½ 
markos, értéke 500 ujft. Két lora valo kulcsos szerszám elraboltattak”.  

 

– közli Moravcsik Gyula Kecskemét járási főszolgabíró abonyi hivatalából.296 
A következő esztendőben is történt rablás:  

 
„Kecskemét város közönségének feljelentése szerént f. évi februar hó 8án Kuthi 

István, ki jelenleg a’ város pusztahatári pusztáján egyik ménesnek számadó csikósa 
három fegyveres rabló által saját lakásán megtámadtatván. A’ rablók személy leírása. 
1. Bogár Szabó Jakab, kecskeméti származású, 20 éves rom. cath. nőtlen, magas 
termetű, széles vállú, sima piros ábrázatú, barna hajú, most mohodzó barna bajuszú, 
fekete szemű; elöbb gulyás bojtár, most elhirhedt futó betyár. A rablás alkalmával ujas 
felöltőt, és gatyát, fején kerek paraszt kalapot visel; vállán két-csövű puska, derekán 
széles öv volt megrakva töltényekkel és pisztolyokkal. 2. Nagy István, ki termetéről 
nevezve Kis Nagy Pista kecskeméti származású, mintegy 22 éves rom. cath. nőtlen 
alacsony termetű, tiszta hímlőhelyes ábrázatú, gesztenye szín hajú, most mohodzó, 
szőkés bajuszú; előbb csikós bojtár, most csavargó betyár. A rablás alkalmával öltözve 
volt rongyos mándliban és nadrágban, fején bárány bőr sapka, vállán dupla lő fegyver. 
A’ harmadik magát nem mutatván, fel nem ismertetett. Az elrablott holmik leírása 1. 
Egy fekete, hét éves herélt ló, jobb lapoczkáján TO bélyeggel. 2. Egy setét pej nyolcz 
éves herélt ló, kissé fakó, bal czombján VI bélyeggel. 3. Egy zöldre festett vasaskocsi. 
4. Egy báránybőr suba, felviselt állapotú”  

 

– vették a körözvényt Nagykőrösön 1863. június 19-én.297 

A betyárok közül többen a csendőrökkel folytatott harcban haltak meg, 

esetleg öngyilkosok lettek, ha kézre kerítették őket, számos hatósági megtorlás is 

történt. A rögtönítélő bíróság ítéleteit hirdetmény formájában tették közzé.  

A kecskeméti vésztörvényszék számos ítéletet hozott betyár ügyben. A rögtön-

ítélő bíróság Nagykőrösön is hozott halálos ítéletet. A kecskeméti „megyetör-

vényszéki Elnök Illyés István” Jalsoviczky Béla nagykőrösi szolgabírót a 

következőkről tájékoztatta 1863. november 11-én:  
 

„Borbély István fegyveres kézzeli tettleges erőszak közepette elkövetett rablás bün-
tettetésére Tekintetes Pest Pilis Solt t:e: megyék Kecskeméti rögtön ítélő bizottsága 
által folyo évi November 9én kötél általi halálra ítéltetvén, melyitélet nevezett elitélten 
végre is hajtatott,- a’ végrehajtás után a’ tények rövid vázlata, az ítélet rövid 
tartalmával együtt kinyomattatván […] 30. példányt a’ Tekintetes szolga bító úr 
kerületében leendő szét osztás végett – foglalatban megküldöttem. A kihirdetett 

 
296  PML NkV Körleveleket tárgyazó Jkv. 1862k évre. 30/8. 862. sz. 
297  PML NkV Körleveket tárgyazó jv. 1863–1864. 679/k: i: 15153/eln.  
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»Rögtöni bírósági ítélet«: szerint Borbély István Tolnamegyében kebelezett Zomba 
községbeli születésű 22 éves r. kath. nőtlen, legutóbb Nagykőrösön csikós bojtár 
minőségben tartózkodott szökött katona, ki ellen a’ tárgyi tényálladék helyre állítása 
után, minden törvényes kellékekkel ellátott ön – és hitelesített tanuknak vallomása 
által bebizonyíttatott hogy Bognár János gulyás bojtár társaságában, előre eltökélet 
szándékkal folyo évi October 13án F. M. puszta Lajos Mizsei gazdálkodott 13 ft 20 xr. 
– folyo évi October 14én V. L. és D. P. Nagykőrösi ugy nevezett gógányban lakó 
földészeket 42 ft 72 xr – sat sat [megrabolták] – fentebb elő fordult bűntényeinek 
méltó megfenyítésére ’s másoknak elrettentő példájára a’ rögtön bírósági szabályok 32 
§a értelmében kötél általi halálra ítéltetett mely ítélet rajta NKörös város határában 
mai alol írt napon délután 1orakor végre is hajtatott. Kelt Nagykőrös 1863. November 
9én Pest Pilis Solt t:e: Megyék Kecskeméti rögtön ítélő bírósága.”298  

 

A halálos ítélet viszonylag szűkszavúan ismerteti a cselekményt, nem szól a 

fegyveres összetűzés részleteiről, ugyanakkor Bognár János gulyásbojtárt említ, 

holott a kórházi ápolda Kozma Lévai Miklós nevű betyárt nevez meg, aki a 

fegyveres összetűzésben halálosan megsebesült. Feltételezhető azonban, hogy 

hárman voltak, de Bognár János nem vett részt a fegyveres közelharcban, 

elmenekült, így nem vonhatták statáriális büntetés alá. 

Két fiatal legény, szökött katona Nagykőrös északnyugati határában (Felső-

járás, Gógány) állt be pásztornak, s fegyveres harcba kerültek a zsandárokkal. Az 

egyikük halálos sebet kapott, a másikat kivégezték. Erről az eseményről a nagy-

kőrösi kórházi ápolda vezetője – Nemcsik János – tájékoztat részletesebben az 

intézmény főkönyvébe jegyezve:  
 

„186. Kozma Lévai Miklós /:ideiglenesen gondviselt 147 sz.a.:/ puskás betyár 
meghalt 1863. Okt. 31én a’ Város háza börtönébe, ismét az ápoldába szálásoltatott 
felbonczolás, és temettetés végett – ezen fiúnak ellátási költségéről kéretvén [mai] nap 
bizonyítvány a’ helyben tartott rögtön bíróság elnökétől [hogy] az megtéríttetés végett 
feljelentethessék. – e’ végből kimutatott: hogy élelme azon 4. napra melyet lövötten 
az ápoldába töltött 80 xr. – temettetésére 5.f. 10. xr. – 1863. Nov. 9.”  
 

Az elfogott másik betyárt a rögtönítélő bíróság halálra ítélte, s az akasztófát a 
város délnyugati részén magasodó – a lencsés-világosi szőlők alatt elterülő – 
Szőrhalmon állították fel. A különleges kivégzésről írja az ápolda igazgatója:  

 
„187. Különös adományba részesült az ápolda 1863. Nov. 10én ugyanis – a 147. sz. a. 
gondviselt, de lövési sérelmekben meghalt Kozma Lévai Miklós rabló, egyik betyár-
társa Borbély István /:Róm. Cath. 23. éves nőtlen, Tolna megyei Zomba községi 

 
298  PML NkV Közleveleket tárgyazó Jkv. 1863–1864. 1863. nov. 14. Érk. 1558/h:i: 150/eln. Egy 

másik rögtönítélő bírósági ítéletet Cegléden 1863. október 22-én hirdették ki: „Rögtön ítélő 
bírósági hirdetmény egész terjedelmében felolvasandó” – jegyezték fel a hirdetmények között. 
PML CgV Hirdetések Jkv. 1858/64. okt. 22. 20. sz. 
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születés, szökött katona, s jelenleg nagy kőrösi csikós bojtár:/ helyben a’ Rög-
tön bíróság által több rablásaért bitófára itéltetvén midőn a’ halálos ítéletet Nov. 
9én d u 1. órakor rajta hajtatott a lencsés szőllők alatti nagy dombon halálos per-
czeiben, azon pénzt – melyet a siralomházban kapott – a’ nézők közt emlékül széjel 
akarta szórni, de az néki meg nem engedtetett, azért is az összeget tiszt: plébános 
úrnak adta át, melyből t. plébános úr 67. xr. juttatott az ápolda részére, mint Borbély 
István adományát, ’s ez a’ bevételek közé azonnal be is adatott.”299  

 

A kivégzés után Borbély István betyárt, annak ellenére, hogy a statáriális 

törvény az elítélt 24 órai akasztófán való függesztését, majd utána a helyszínen 

történő eltemettetését írta elő, néhány órán belül a nagykőrösi római katolikus 

temetőben Gyurinka Antal plébános temette el. A halotti anyakönyv bejegyzése 

szerint 104. sorszám alatt, november 9-én „Stephanus, filius Vincentii Barbély” 

„Zomba Cottus Tolna – Kőrös 23 ann” „morbus, suspensus”, „locus A Dies 

Sepulturae:Kőrös 9 Nov”, „Nomen sepelientis: Antonius Gyurinka”. Meg-

jegyzés: „Judicio statariali suspensus”.300 A „Pest Pilis és Solt t. e. vármegyék 

kecskeméti rögtönítélő bírósága” 1864. február 23-án hasonló ítéletet hozott:  
 

„Varga József, Tolnamegyei hídvég pusztai születésű, 28 éves, r.cath., nőtlen, 
szökött katona mult 1863. évi aratás óta Bogár Jakab, Kis Nagy Pista és Szűts Jóska 
hirhedett rablók társaságában lévő fegyveres rabló ellen önbeismeismerése s hittel 
erősített tanuvallomásokkal azon cselekménye által: hogy ő Szüts rabló társával, folyó 
évi Január 22-én este P. A. és D. I. puszta Lajosi lakosok tanyai lakásukra fegy-
veresene bement, s első 77 forintra értékesített kétcsövű lőfegyverétől, lőkészleteitől, 
subájától, utóbbit pedig 20 forintra becsült subájától megfosztotta; maj folyo évi 
Január 25-kén estéli 6-7 óra között a később üldözés közben agyonlőtt Kis Nagy Pista 
és Szűts Jóska rablók társaságában B. B. abonyi lakos házába fegyveresen berontott, 
és nevezettől tettleges erőszak alkalmazása mellett 500 frt. készpénzt s 556 frtra 
becsült aranyékszereket és ruhaneműket elrablott, a rögtön bírósági szabályok 14. §. 1. 
pontja alá eső rablási bűntett tárgyi s alanyi tényálladéka jogszerűen beigazoltatván – 
Bódog János kecskeméti születésű s lakos, 27 éves, rom. cath., nőtlen, napszámos 
ellen esküvel ünnepélyesített vallomások alapján a rögt. bir. szab. 14. §. 5. pontja sze-
rint minősített rablók elszökését elősegítése által elkövetett orgazdaságának 
büntettének tárgyi és alanyi tényálladéka törvényszerűen beigazoltatván – Bura 
Pintér József, kecskeméti születésű s lakos, 55 éves, róm. cath., nős, 6 gyermek atyja, 
falverő, és – Bura Pintér Józsefné, szül. Kelemen Julianna, kecskeméti születésű s 
lakos, 46. éves róm. cath., férjezett, 6 gyermek anyja ellen, minden törvényes kel-
lékekkel ellátott s meghitelesített önvallomásuk alapján a rögt. bir. szab. 14. §- 5. 
pontjában körülírt rablóknak önkényti oltalom szolgáltatás által elkövetett orgazdaság 
büntettének tárgyi s alanyi tényálladéke jogszerűen bepróbáltatván – Picskai Bognár 
Mártonné, szül. Krizsa Theresia, kecskeméti születésű s lakos, 42 éves, róm. cath., 

 
299  PML NkV Nagy Kőrös Város Szegény ápoló Intézetének főkönyve [1853/1875. febr. 5-ig], 

79–80. 
300  A nagykőrösi Római Katolikus Egyház „Halálozási Anyakönyvek 1850–1868”, 91–92. 
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férjezett, gyermekes kortsmárosné, Picskai Bognár Ersébeth, kecskeméti születésű, 21 
éves, róm. cath., anyjánál lakó férjetlen menyecske, és Picskai Bognár Theresia, 
kecskeméti születés, 23 éves, róm. cath., anyjánál lakó, férjetlen menyecske ellen 
törvényesen emeghitelesített önbeismerésükkel a rögt. bir. szab. 14. § 5. pontzja 
szerint minősített rablott tárgyaknak átvétele s elrejtése által elkövetett órgazdaság 
büntettének tárgyi s alanyi tényálladéka törvényszabta módon beigazoltatván - 
mindnyája nevezettek az elősorolt bűntettel elkövetésésben a rögt. bir. szab. 28 §. 
értelmében bűnösöknek találtatván: Varga József, Bódog János, Bura Pintér 
József maguknak megérdemlett büntetésül s másoknak elrettentő példájára a rögt. 
bir. szab. 32- §. értelmében kötél általi halálra – Bura Pintér Józsefné 8 évi – Picskai 
Bognár Mártonné 8 évi – Picskai Bognár Erzsébet 2 évi – és Picskai Bognár Theresia 
1 évi súlyos börtönre, a rögt. bir. szab. 32. §. utórészének alkalmazásával elitéltettek, 
mely ítélet előbb Bura Pintér Józsefen, azután Bódogh Jánoson s végre Varga 
Józsefen folyó évi Február 23-kén délután 3 órakor Sz. kir. Kecskemét városa határán 
végre is hajtatott.”301 

 

A szabadságharc utáni években, évtizedben rendszeressé vált a közbiztonság 

veszélyeztetése, amelyet a betyárok rovására írtak a hatóságok. A szabadságharc 

idején Kossuth Lajos kormánybiztos vezérletével a népfelkelésre alapozva szer-

vezték nagy erőkkel a szabadcsapatokat Kecskemét vidékén is, amelyeket 

gerilláknak is neveztek.302 A bukás után nem véletlen, hogy a szabad legényekből, 

pásztorokból verbuválódott csapatok szétszéledt tagjai nem voltak hajlandók 

beilleszkedni az osztrák elnyomó önkényuralom által teremtett és diktált 

feltételek közé, az elnyomó rendszerbe. Jól felfegyverkezve nemcsak nemesi 

kúriákat, hanem pásztor és földműves tanyákat is megtámadtak, raboltak. Ezért 

fogalmazódtak meg a hatóságok dörgedelmes fenyegető rendeletei, utasításai és 

születtek a vésztörvényszéki halálos ítéletek, a rablók, betyárok erőszakosságait 

megakadályozandó és megtorlandó. A köznép nem vetette meg a betyárokat, 

hősöknek tekintette őket,303 ami a népköltészetben, népdalkincsben is kiemelten 

nyilatkozik meg a 19. század végén, a 20. század elején.  

Szinte valamennyi csárdához fűződik betyár hagyomány, melyeknek van is 

valóságmagva. Híressé váltak a Kaparó nevű csárdák. A Kocsér–Tetétlen–Törtel 

hármashatár mellett épült fel a kaparási csárda, amelyet Kutyakaparónak is nevez-

nek. Valójában ez a csárda Nagykőrös tulajdonát képezte, Tetetétlen pusztájához 

tartozott, amelyet bérbe adott a város. Például 1850. január 25-én hirdették ki, 

hogy „a’ város alsó Tetétleni csárdája 15én dél elötti Istentisztelet után a’ 

 
301  Héjjas 1992: 72. 
302  Novák 1999. 
303  Itt szükséges megemlíteni, hogy amikor Bogár Imrét felakasztották, a tömeg babonás őrülettel 

igyekezett ruházatából darabokat tépni. Lásd Hídvégi 1965. 
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Városházánál tartandó árverésen haszonbérbe adandó”.304 Feltételezések szerint 

Petőfi Sándor itt írta a „Kutyakaparó” című költeményét:  
 
Kívül-belül szomorú csárda ez, 
A Kutyakaparó, 
Éhen-szomjan szokott itt maradni  
A jámbor útazó. 
Mert eledelt nem kap, és hogyha csak 
Rápillant borára, 
Megátkozza Nóét, hogy szőlőt is 
Vett be a bárkába. 
 
[…] 
 
Mogorva vénember itt a csaplár 
Szavát sem hallani, 
Szájat ő csak azért tart, hogy legyen 
Mivel ásítani. 
Ilyen a csaplár, a vén Dömötör;  
Hát a felesége? 
Ez takaros menyecske lehetett 
Annak idejébe’. 
 
[…] 
 
Ő sem igen beszél; s ha szól, száját 
Szidalomra nyitja, 
Hogy a vármegye a betyárokat 
Már mind kipusztítja; 
Még mikor a világ ezeké volt, 
Ha nem csordult, cseppent, 
De ezek híjával a kereset 
Egészen megcsökkent. 
 
[…] 
 
És amilyen ez a csárda, 
Olyan a vidéke, 
Körülötte a homokbuckáknak 
Se’ hossza se’ vége. 
A meztelen homokban alig teng 
Egy-két gyalog bodza, 
Mely fekete gyümölcsét nyaranként  
Kedvetlenül hozza. 
 
A harangszó a távoli falukból 
Meghalni jár ide, 
S az eltévedt madár körülnéz csak 

 
304  PML NkV Hirdetések Jegyzőkönyve 1849–1851. 
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S odább megy izibe. 
Még a nap sem süt itt ugy, mint máshol;  
Bágyadtabb sugára, 
Mintha szánakozva tekintene 
Az árva csárdára. 
 
A csárdától vagy száz lépésnyire, 
Kopár dombtetőn fent, 
Senki által meg nem látogatva, 
Áll egy régi kőszent; 
Ennek is valaki egy kopott tarisznyát 
Akasztott nyakába, 
Mintha mondta volna: menj isten hírével, 
Mit állsz itt hiába! 
 

Egy másik csárda a szolnoki út mentén, Cegléd és Abony határában állt, az 

„ugy nevezett Ketskési vagy Kaparási csárda”. Ismeretes, hogy 1851. március 

elején Cegléd városától „Bába András által haszonbérelt Ketskési Csárdához 

tartozó” szántóföldből 90 vékát kukoricatermesztésre adtak haszonbérbe. A vá-

ros hirdetményei között szerepelt 1851. augusztus 3-án, hogy a csárda haszon-

bérlője, Bába Szabó András kifelé haladt a városból, a „házátul a Kaparás Csár-

dáig a Kotsijárul egy fejsze le esett”, s a megtalálójának jutalmat ígértek. A csárda 

forgalmas országút mellett állt, s itt is történtek vagyon elleni bűncselekmények. 

Ugyancsak 1851-ben derült arra fény, hogy „Mező berényi lakos Mezey Mihály 

Kotsiján volt Gyapju mennyiségbül f évi Május 31ik viradora a Czeglédi határban 

levő Kaparási Csárdánál Zsákostul edjűtt levagván el lopták 1 mázsa 71 font 

gyapjut” – ezért a károsult és a városi hatóság pénzjutalmat ígért a nyomrave-

zetőnek.305 

A csárdákban, kocsmákban időző pásztorok, tanyasi gazdák, cselédek egya-

ránt énekeltek balladákat, betyárnótákat. A régi stílusú balladákat képviseli a 

„Csáki bíró lánya”, amelyet 1901-ben jegyeztek le Kecskeméten:306 
 
    Jó estét, jó estét, Csákiné Asszony, 
    Hol van a lánya; Elviszem a bálba! 
    Csikorgós cipőjét húzza a lábára, 
    Kék selyem  ruháját öltse föl magára, 
    Tíz pár arany gyűrűjét húzza az ujjára. 
 
    Átkozott az apja, kétszerte az anyja, 
    Ki egyetlen lányát a bálba odaadja. 
    Hadd el már! Hadd el már! hadd mék ki hűtőzni, 
    Csikorgós cipőmből a vért kiönteni. 
 
 

 
305  PML CgV Hirdetések Jkv. 1851/53. 1851. márc. 9. 8. sz. 1851. jún. 1. 15. sz.; 1851. aug. 3–5. sz. 
306  Földi 1901. EA 3605. 
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    Nem szabad, nem szabad! meghűtöd magadat, 
    Tíz pár arany gyűrű az ujjadra ragad. 
    Átkozott az apa, kétszerte az anya, 
    Ki egyetlen lányát a bálba odaadja. 
    Este elbocsájtja, reggelig nem látja, 
    Reggel nyolc órakor halva megtalálja. 
 
    Harangoznak délre, de nem délebédre, 
    Csáki bíró lányát [most] viszik [a] temetőbe 
    Az a legény fölállott a székre, 
    Föltekint az égre; 
    Jaj Istenem, sok vétkeim 
    Most jutnak eszembe! 
 
 

 
A ballada töredékes variánsa 
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Nagy József debreceni népzenekutató (az egykori „cimbalomötös” tagja) által 1931-ben  

Nagykőrös Pótharaszt pusztáján lejegyzett „Jó estét, jó estét…” című népballada 
 

Ez a „Halálratáncoltatott lány” balladavariánsa, amely azonban erősen egysze-

rűsödött, romlott szövegű, betyárballada-végződésű. Ennek a balladának másik 

variánsát Kálmán Lajos gyűjtötte 1954-ben Nyárlőrincen (Kecskemét egykori 

pusztáján, Koháry-Szentlőrincen). Ebben már Sági bíró leányáról van szó:307 
 
Jó estét, jó estét, 
Sági bíróné asszony! 
Hol van a leánya. 
Ki engem hivatott. 
 
Alszik már, alszik már, 
Gyöngyös nyoszolyában, 
Mit tudna csinálni 
Egy kislány magában? 
 
Költse föl, költse föl, 
Küldje el bálba, 

 
307  Kálmán 1999: 77–78. 
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Zöld selyem ruháját 
Vegye föl magára! 
Tíz pár arany gyűrűt 
Rakjon az ujjára, 
Kordovány csizmáját 
Húzza a lábára! 
 

– Jó estét, jó estét 
Sági bíró lánya! 
– Üljön le, üljön le 
Ide a lócára! 
 

Üljön le, üljön le 
Ide a lócára, 
Amíg ráparancsolok 
A muzsikásokra. 
 

Húzzátok, húzzátok 
Estétől reggelig, 
Míg a Sági bíró 
Lánya elaluszik. 
 

Kimegyek, kimegyek 
Magamat hűteni, 
Magamat hűteni, 
Kissé megpihenni. 
 

Ne menj ki, ne menj ki, 
Meghűtöd magadat, 
Tíz pár arany gyűrűd, 
Az ujjadra dagad! 
 

Hagy mék ki, hagy mék ki 
Magamat lehűteni, 
Kordovány csizmámból 
A vért kiönteni! 
 

Széles körben ismeretes volt a „Fehér László” című ballada is. Bugacon gyűj-

tötte fel Gémes Balázs 1965-ben a következő variánst:308 
 
Fehér Laci lovat lopott   Ne hálj azzal a bitanggal, 
A fekete halom alatt.   Az akasztanivalóval. 
Fehér Lacit ott megfogták,  Lányságodat elveheti, 
Tömlöc fenekire rakták.  A bátyádat lefejezi. 
 
Gönc városa, rajta, rajta,  Erre Anna semmit se szól, 
Fehér Laci be van fogva,  Végig sétál a folyosón. 
Fehér Laci be van fogva,  Folyosóról folyosóra, 
Vallatásra beszorítva.   Megy a bíró szobájába. 

 
308  Katona 1999: 67–68. 
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Van-e anyád, van-e apád?  Éjfél után egy az óra, 
Nincsen anyám, nincsen apám, Mi zörög az udvarunkban? 
Csak egyetlen hugocskám van, Lovat visznek itatásra, 
Annak neve Fehér Anna.  Zabla csörög a szájába 
 
Fehér Anna meghallotta,  Erre Anna semmit se szól, 
Hogy a bátyja be van fogva,  Végigsiet a folyosón, 
Leszalad az istállóra,   Folyosóról folyosóra, 
Az istálló ajtajára.   Megy a bátyja cellájába. 
 
Fogj be kocsis jó két lovat,  Fehér Laci, édes bátyám, 
Rakják rája színaranyat!  Ébren vagy-e, vagy meghaltál? 
Messze útra kell most menni, Felelik a többi rabok: 
A bátyámat kimenteni.   Ne itt keresd a bátyádat, 
Sűrű erdő közepébe’, 
Jó estét hát bíró uram,   Akasztófa tetejébe’, 
Hoztam néked színaranyat, 
Hoztam néked színaranyat,  Erre Anna semmit se szól, 
A bátyámat engedd haza!  Visszasiet a folyosón, 
Folyosóról, folyosóra, 
Nem kell nékem színaranyad Megy a bíró szobájába. 
Csak egy éjre add át magad! 
Erre Anna semmit se szól,  Nem átkozlak, nem szokásom, 
Végig siet a folyosón.   Mosdó vized vérré váljon, 
Mosdó vized vérré váljon, 
Folyosóról folyosóra,   Törülköződ tüzet hányjon. 
Megy a bátyja cellájába. 
Fehér Laci, édes bátyám,  Tizenhárom sor patika 
Aluszol-e vagy ébren vagy?  ürüljön ki a számodra, 
Tizenhárom esztendőre 
Nem aluszom, ébren vagyok  Vigyenek a temetőbe, 
Éppen rólad gondolkodok.  Tizenhárom szekér szalma 
Fehér Laci, édes bátyám,  Rohadjon el az ágyadba! 
Hallod, mit mondott a bíró: 
Hogy egy éjjel háljak vele, 
Kieresztet holnap délre. 

 

Nagykőrös környékén azt a változatot énekelték, hogy Fehér Lacit a hírhedt 

illavai börtönbe zárták.309 

Az új stílusú balladák közül is több élt a pásztorok, parasztnép ajkán, mint a 

közismert „Endre” vagy „Szendre báró”, „Ondovári Dorka”, „Pápainé”. A „Szi-

tár Pali” históriás balladára Kecskeméten bukkantak 1901-ben:310 

 
309  Itt is szükséges megjegyezni, hogy Nagykőrös és Cegléd körzetében, Alberti, Irsa és Pilis hely-

ségeket felvidéki vármegyékből – Nógrád, Zólyom, Hont, Gömör – érkező északi szlávok, tó-
tok telepítették újra a 18. század elején. Nagykőrös Pótharaszt pusztája közelségükbe esik, s oda 
a szláv népesség is áttelepült a falvakból. Az ő hagyományviláguk őrizte a Vág völgyében lévő 
illavai börtön és szenvedés emlékét, amelyet az 1920-as évek végén megtaláltak a kutatók. 

310  Földi 1901. EA 3601. 
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Nagy József debreceni népzenekutató (az egykori „cimbalomötös” tagja) által 1931-ben Nagykőrös Pótharaszt 

pusztáján lejegyzett „Jó estét, jó estét…” népballada. 
 

 
Jaj, de széles, jaj de hosszú az az út, 
Amelyiken betyár Szitár elindult; 
Fényes balta, [de] rozsdás kés a kezébe, 
Akivel a szeretőjét megölte. 
Szitár Pali a szándékát megtette, 
Legkedvesebb szeretőjét megölte. 
Egyet vágott a baltájával a fejére, 
Azután a zöld búzába vetette. 
 
Jaj, de magas a vármegye kapuja, 
Szitár Palit most kísérik be rajta. 
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Fényes csizma van a lábán, vas rajta, 
Tizenhat év van a szárára vágva. 
 
Jaj de magas a vármegye ablaka, 
Szitár Pali most könyököl ki rajta, 
Fújja a szél véres ingét, gatyáját, 
Veri össze rézsarkantyús csizmáját. 
 
 [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
 
Szitár Pali azt izente anyjának, 
Csipkés párnát küldjön feje aljának. 
De az anyja azt üzente fiának, 
Legénységét tegye feje aljának. 

 

Nagykőrösön Huszár László gyűjtötte „Bekő Ambrus” balladáját:311 
 
 „Édes anyám be sokat kért a jóra, 
Hogy ne menjek későn sehova,  
Nem hallgattam édes anyám szavára, 
Bejutottam kecskeméti fogházba. 
 Ja istenem, jaj be nagyot vétettem, 
Egy leányért Bakos urat megöltem; 
Cserkó Julis ne sirass már engemet, 
Húsz esztendő majd megaláz tégedet.” 
 Kecskeméten a nagy utcza de porlik, 
Szegény Bekő Ambrust azon kisérik, 
Bekő Ambrus gondolkozik magában, 
Már Nagy-Kőröst itt kell hagyni hijában. 
Bakos urat viszik a temetőbe, 
Bekő Ambrust kisérik a tömlöczbe, 
Kilencz fontos vasat tettek a lábára, 
Húsz esztendőt írtak fel a számára. 
 Kecskeméti város háza kőből van, 
Bekő Ambrus a lakaton belől van, 
Megzördíti a jobb lábán a vasat, 
Cserkó Julis gyönge szíve meghasad. 
 Kecskeméti város háza de sárga, 
Abba van a Bekő Ambrus bezárva, 
Cserkó Julis írt neki egy levelet: 
„Kedves rózsám, ne felejts el engemet!” 
Cserkó Julist három hadnagy kiséri, 
Édes anyja szomorúan azt nézi. 
„Ne nézd anyám, az én bús életemet, 
Mind tetőled tanultam én ezeket.” 

 

Nagykőrös Pótharaszt pusztáján Madarassy László figyelt fel 1931-ben „Ju-

hász Miska” balladájára, amelyet Havló Pál idős pásztor énekelt, s Illava (a Habs-

 
311  Arany–Gyulai 1872: 225–226. 
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burg-császárság hírhedt börtöne Trencsénben) emlegetése – „Fehér Laci” balla-

dájához hasonlóan – felvidéki hatást tükröz:312 
 
A Tiszából a Dunába foly a víz, 
Ne menj arra, Juhász Miska, mer el visz. 
Elviszi a vérrel festett botodat, 
Kivel vágtad agyon kedves komádat. 
 
Adjon Isten bíró uram, jónapot! 
Te neked is, Juhász Miska, mi bajod? 
Vagyon bajom, számát ki sem mondhatom! 
Egy kislányért levágtam a pajtásom. 
 
Jól Miska, felkelhetsz már, elmehetsz, 
Illavára küldöm el a nevedet; 
Elvégzem a bajaid nem sokára, 
Az a kislány, de sokáig lesz árva. 
 
Jaj, de széles, jaj de hosszú az az út, 
Amelyiken Juhász Miska elindult, 
Vikszos csizma van a lábára húzva, 
Húsz esztendő van a szárára írva. 
 
Illavai börtön ajtó, de sárga, 
Oda van a Juhász Miska bezárva. 
Illavai börtön ajtó hasadj meg! 
Juhász Miska, sohasem szabadulhatsz meg! 

 

Kecskemét hatalmas kiterjedésű pusztáin – Ágasegyháza, Bugac, Monostor –, 

a pásztorok számos helyi vonatkozású, de szélesebb körben is ismert betyárballa-

dát, nótát énekeltek, mint a „Nem messze van ide Kismargita”, „Esik eső, szép 

csöndesen csepereg” kezdetűek. Népszerű volt a „Betyár utazó levele”, s énekel-

ték az „Aradi vértanúk” balladáját is. Az egyik legismertebb betyárnóta Bogár 

Imréhez fűződik, aki gyakran megfordulhatott a kecskeméti Gordián-napi zöld-

vásárban. Huszár László Nagykőrösön gyűjtötte az 1860-as években „Bogár Im-

re” balladáját:313 
 
Zavaros a Tisza, 
Nem akar higgadni,  
Az a híres Bogár Imre  
Által akar menni. 

 
312  Madarassy 1931. Pótharaszt több mérföldre, illetve kilométerre esik Nagykőröstől, s jóllehet a 

kőrösiek birtokoltak ott földeket, gazdálkodtak mezei kerteken-tanyákon, jelentős számban te-
lepedtek meg ott a szomszédos helységekből elvándorló északi szláv, tót származású cselédek – 
közéjük tartozott az említett Havló Pál is –, akiknek hagyományvilágában erősen élt a felvidéki 
ismeret, hagyomány. 

313  Kálmán 1999: 50. 
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 Által akar menni, 
Csikót akar lopni, 
Kecskeméti zöld vásárra 
Pénzt akar csinálni. 
 Pénzt akar csinálni 
Bölcsőt akar venni, 
Azt a híres Duli Marcsát 
El akarja venni. 
 „Korcsmárosné hallja, 
Van-e vacsorája?” 
Van-e barna lyánya?” 
„Barna lyányom vetett ágyon 
Vendégek számára.” 
 „Korcsmárosné hallja, 
Száz itcze bort adna, 
Megkínálom a vármegyét, 
Hogy ne lennék rabja!” 
 Gonosz a vármegye, 
Nem iszik belőle, 
Mert a szegény Bogár Imre 
Most van a kezébe’. 
 „Lánczot a zsiványnak 
Kezére, lábára!” 
Duli Marcsa a babáját 
Már hiába várja. 
 Nézz ki Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangján, 
Most kisérik Bogár Imrét 
Aranyszín paripán. 
 Ezüst a zablája, 
Arany a kantárja, 
Az a híres Bogár Imre  
Annak a gazdája. 
 Harangoznak délre 
Féltizenkettőre, 
Most kisérik Bogár Imrét 
A vesztő helyére. 
 Kiapadt a Tisza 
Csak a sara maradt: 
Meghalt szegény Bogár Imre, 
Csak a híre maradt.  
  

Kálmán Lajos ennek a balladának már töredékes alakjára bukkant Kecskemé-

ten a 20. század közepén:314 
 
Zavaros a Tisza, 
Nem akar higgadni 
 

 
314  Kálmán 1999: 50. 
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Az a híres Bogár Imre 
Által akar mönni. 
 
Által akar mönni, 
Lovat akar lopni, 
Kecskeméti ződ vásáron 
Pénzt akar csinálni. 
 
Pénzt akar csinálni, 
Bölcsőt akar vönni, 
Azt a híres Duli Marcsát 
El akarja vönni. 
 
Nézz ki Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangján: 
Most viszik a Bogár Imrét 
Piros pej paripán. 
 
Arany a zablája, 
Ezüst a kantárja, 
Duli Marcsa a babáját 
Már hiába várja. 
 
Harangoznak délre, 
De nem az ebédre, 
Most viszik a Bogár Imrét 
A vesztőhelyére. 
 
Elapad a Tisza, 
Csak a habja maradt, 
Möghótt szögény Bogár Imre, 
Csak a híre maradt. 
 

Herman Ottó hallotta 1896-ban a „Gulyás bujtár búsan őrzi gulyáját” kezdetű 

balladát a bugaci pásztoroktól,315 s ennek egy változatát közli Szappanos Jolán:316 
 
Gulyás bujtár búsan őrzi a gulyát, 
Esküvőre most viszik a babáját. 
Muzsikaszó kihallik a csörényig, 
Fáj a szíve, fáj a mögrepödésig. 
 
A számadó vitte el a babáját,  
Más őrizze tovább hát a gulyáját; 
Kecskeméttől Szabadkáig jó darab, 
Mögél ott a szögény lögény, ha szabad. 
 
 

 
315  Herman 1896: 43. 
316  Szappanos 1981. 
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Szépön szól a Bodor tinó kolompja, 
Számadóné a bokorban hallgatja, 
Jobb lött volna a bokorba pihenni, 
Mint a vármögye kezébe kerülni. 
 

A „Ha felülök a bugaci halomra” kezdetű betyárénekre Nagy János bukkant 

1928-ban Monostor-pusztán:317 
 
 
Ha felülök a bugaci halomra, 
Onnan nézek szép, legelő barmomra. 
Onnan nézem, hogy ők merre legelnek, 
A bal szárnya megfordul a cserénynek. 
 
Ekkor mondom az öregebb bojtárnak, 
Eredj Pista, fordítsd meg a gulyámat, 
Fordítsd meg a gulyámnak elejit, 
Mert leveszik az ezüst csengettyűit. 
 
Ha leveszik az ezüst csengettyűit,  
Elviszik a gulya ménes címerit! 
 

A Három Városban az egyik legismertebb betyárnótát még a 20. század végén 

is ismerték, „Betyár gyerek az erdőben” kezdettel:318 
 
Betyár gyerek az erdőbe,  
Bújdosik a sűrűségbe. 
Gondolkodik egymagába: 
Hová menjen éjszakára? 
 
Hová menjen éjszakára? 
A babája ablakára. 
Bé kopogtat betyármódra, 
Van-é idehaza házigazda? 
 
Nincsen idehaza házigazda, 
Kerülj babám, az ajtóra. 
Az ágyad is meg van vetve, 
Hogyha tetszik, feküdj bele. 
 
Nem fekszek én az ágyadba, 
Nem keltesz fel éjfél tájba. 
Felkeltelek babám, jókor, 
Éppen tizenkét órakor! 
 
Tizenkettőt üt az óra, 
Kelj fel babám, indulóra! 

 
317  Nagy J. 1928. EA 259. 
318 Gál 1951. EA 2613. 
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Üldözőid sokan vannak, 
Mint a kutyák, úgy ugatnak! 

 

A betyár- és pásztordalok közül többet gyűjtött fel Nagykőrösön és Kecske-

méten Abonyi Lajos a 19. század közepén:319  
 

Most jöttem a tetétleni pusztáról, 
Leesett a vas a lovam lábáról, 
Míg a kovács vasalja a lovamat, 
Nálad rózsám, kimulatom magam. 
 
Verjed kovács, verjed soká a patkót, 
Ugy kapsz tőlem gavallér borravalót; 
Amennyit ütsz kis pej lovam lábára, 
Annyi csók jár addig rózsám szájára. 
 
----------------------------------------- 
Fakó paripámon járok, 
Átugratom, hol van árok, 
Enyim egisz világ utja, 
Szomjazom? – van csorda kutja. 
 
Betyár vagyok, szabad gyerek, 
Egy kettőtől nem is félek, 
A pusztába bevágtatok, 
Ha kergetnek a hadnagyok. 
 
Czifra csárda az én tanyám, 
Ott szoptatott engem anyám, 
Nevelőm volt a jó isten,  
Nyalka szegény legény lettem. 
 
Szép élet a betyárélet, 
Szabad, a milyen csak lehet, 
A hova szive vezeti, 
Paripája oda viszi. 
 
Enyém egész világlyánya, 
Ráadásul az asszonya; 
Vezet a sors gazdag utast, 
Hoz az nekem elég huszast. 

 

A 19. század második felében a népköltészet erősen „városias”, polgári hatást 

tükröz. Jól mutatja ezt a pásztor éneke, miszerint „gavallér borravalót” ad a ko-

 
319  Arany–Gyulai 1872: 301. 
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vácsnak. Más vonatkozásban is előbukkan ez a hatás. Huszár László gyűjtéséből 

Nagykőrösről ismeretes a „Pozsonyi kiasszony” című gúnydal:320 
 
 A kisasszony Pozsonyban, 
Krinolinban, 
A kisasszony Pozsonyban, 
Krinolinban, 
A kisasszony Pozsonyban 
Selymet lopott a boltban. 
 A kisasszonyt megcsípték, 
Krinolinban, 
A kisasszonyt megcsípték 
Krinolinban, 
A selymet tőle elvették, 
Reczeficze krinolinban. 
 „Ne bántson engem az úr, 
Krinolinban, 
Ne bántson engem az úr 
Krinoliban, 
Ne bántson engem az úr, 
Mert az apám földes úr, 
Reczefcze krinolinban!” 
 „Ha az apád földes úr, 
Krinolinban, 
Ha az apád földes úr, 
Krinolinban, 
Ha az apád földes úr, 
Selymet lopni ne tanulj, 
Reczeficze krinolinban!” 
 

A katonadalok is népszerűek voltak. Abonyi Lajos és Huszár Lszló nagykőrö-

si és környéki gyűjtéséből ismerünk néhányat:321 
 

’Édes anyám kiment a kis kertbe, 
Feltekintett a csillagos égre.’ 
„Jaj istenem! megölöm magamat, 
Katonának viszik a fiamat.” 
 

 ’Édes anyám ne ölje meg magát, 
Inkább kérje a zsandár kapitányt; 
 
Zsandár kjapitány is csak azt mondja, 
Egyes fiú nem lehet katona’. 
 

----------------------------------------- 
 

 

 
320  Arany–Gyulai 1872: 232–233. 
321  Arany–Gyulai 1872: 250, 259–263. 
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Könnyeimnek záporából tenger lett, 
Mert elhagyott az én rózsám engemet, 
Elment a hazát védeni, 
Vissza nem fog jönni 
   Sohasem. 
 

Ti leányok maradjatok pártába’, 
Igaz legény mert nem ölel karjába, 
Ki honnmarad, nem érdemel,  
Aki el ment, annak nem kell 
   Feleség. 
 

---------------------------------------- 
 

Sírhat az az édes anya, 
Kinek katona a fia, 
Van annak mindig halottja, 
Éjel nappal sirathatja, 
  Sirathatja. 
 

Nincsen annak semmi baja, 
Kinek katona a fia, 
Báraz enyém isaz volna, – 
Többé nem az apja gondja, 
  Anyja gondja. 
 

A szerelmi dalok közül Abonyi Lajos és Szabó Károly gyűjtéséből válik isme-

retessé néhány Nagykőrösről és környékéről:322 
 
Czifra szűröm szegre van akasztva, 
Gyere rózsám, akaszd a nyakamba: 
Ugyis, tudod, ott annak a helye, 
Még az éjjel betakarlak vele. 
Rámás csizmán szegre van akasztva, 
Gyere rózsám, húzd fel a lábamba: 
Ugy is tudod, ott annak a helye, 
Még az éjjel hozzád megyek benne. 
 
---------------------------------------------------- 
 
Nem szeretek én már ezután, 
Megcsalt szőke, megcsalt barna lyány, 
Esküszöm a magas egekre, 
Szabad leszek, szabad örökre! 
 
Eszem azt a barna szemedet, 
Ne csalogass vele engemet, 
Csalfa szemed, csalfa szived is, 
Csalfa vagy te, rózsám, magad is! 

 
322  Arany–Gyulai (szerk.) 1872: 328. 
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------------------------------------------------------ 
 

Borúl a káposzta, hajlik a levele, 
Búsul a kis legény, hogy nincs szeretője,– 
Ne búsulj, ne bánkódj’, ne is siránkozzál, 
Megsegít az isten, csak jól imádkozzál. 
 
Dombon van a háza, szélnek van fordítva, 
Kerek az ablakja, engem néznek rajta; 
Titkos a szerelem, fél az árulástól, – 
Édes kis angyalom, váljunk el egymástól. 
 
Két út van elöttem, nem tom merre menjek, 
Megházasodjam-e, vagy egyedül éljek? – 
Ha megházasodom, az a magam kára, 
Ha egyedül élek, az isten is bánja. 
 

------------------------------------------------ 
 

Még azt mondja az anyám, az anyám, 
Ne vegyek nőt ily korán, ily korán, 
Majd ha az eszem megnőtt, 
Jobb lesz akkor venni nőt, venni nőt. 
 
De nem várok, nem biz’ én, nem biz’ én, 
Házasodom az idén, az idén: 
Mert ha megjön az eszem, 
Tudom, akkor nem teszem, nem teszem. 
 

------------------------------------ 
 

Ennek a kis lyánynak, 
Hosszú a kötője, 
Mondtam az anyjának, 
Vágjon el belőle. 
Az anyja azt mondta 
Nem vág el belőle, 
Ugyis nem sokára 
Asszony lesz belőle. 

 

A kocsmai iszogatás közben nemcsak betyárballadák, nóták hangzottak fel, 

hanem különböző énekek, dalok, műdalok is. Ezeket énekelték rendszerint a szü-

reti mulatságon, fosztókon, névestéken is. Nagykőrös környékén Abonyi Lajos 

gyűjtését ismerjük:323  
 
Igyunk a ki angyala van! 
Most a bankónak döge van, 
 

 
323  Arany–Gyulai 1872: 312–313. 
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Valamennyi ringy rongy bankó 
Mind csak a czigánynak való. 
 
---------------------------------- 
 
Kis szekeres, nagy szekeres, 
Mindig a torkára keres, 
Míg a szekér oda jár, 
Száz forintnak végire jár. 
 

Kecskemét Monostor pusztájáról is ismerünk több bordalt, amelyet Nagy Já-

nos gyűjtött:324 
Bor, bor, bor, de jó ez a veres bor! 
Asszony iszik belőle, 
Félre áll a kontya tőle, 
Bor, bor, bor, de jó ez a veres bor! 
 
Víz, víz, víz, de jó ez a Tisza-víz! 
Harcsa, potyka úszik benne, 
Szép menyecske fürdik benne, 
Víz, víz, víz, de ez a Tisza-víz! 

 

A következő bordal a felesége miatt kesergő embert énekli meg: 
 
Nem leszek én többé deák, 
 leteszem a deák ruhát, 
Leteszem a könyvecskéket, 
 ölelem a menyecskéket! 
 
Ej, huj, igyunk rája, 
 úgy is elnyel a sír szája 
Ott lesz fáradt testünk csendes hazája, 
 ha, ha. 
Az én torkom álló  malom, 
 úgy őröl, ha locsolom, 
Árva szívem a molnárja, 
 bánatot hord garatjára, 
 
Ej, huj igyunk rája… 
Az én feleségem torka, 
 valóságos pergő rokka, 
Az én kedves feleségem, 
 pörpatvart szán az én nékem, 
 
Ej, huj igyunk rája, 
 úgy is elnyel a sír szája, 
Ott lesz fáradt testünk csendes hazája, 
 ha, ha. 

 
324  Novák 1986: 370–372. 
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A részeges embert is „megénekelték”, kicsúfolták énekkel: 
 
Édes kedves apjukom, 
Én ezt kendnek rosszalom, 
Hogy kend mindig iddogál, 
Mindig a korcsmába jár. 
 
Mért nem iszik kend vizet, 
Azért bizony, nem fizet, 
A csizmája sem szakad, 
A pénze is megmarad. 
 
Tudja kend, a múltkor is, 
Hold virradt kend akkor is,  
A szomszéd asszony ágyán, 
Hogy nem szégyenli kend magát! 
 
Haza felé vánszorog, 
Az árokba tántorog, 
Onnat is más húzza ki, 
Vagy a fene eszi ki. 

 

A tréfás dalok is előbukkannak Nagykőrösről és Kecskemétről Abonyi Lajos, 

Szabó Károly gyűjtőmunkája folytán:325 
 
Czifra szűröm szegre van akasztva, 
Gyere rózsám, akaszd a nyakamba: 
Ugyis, tudod, ott annak a helye, 
Még az éjjel betakarlak vele. 
 
 
Rámás csizmán szegre van akasztva, 
Gyere rózsám, húzd fel a lábamba: 
Ugy is tudod, ott annak a helye, 
Még az éjjel hozzád megyek benne. 
 
---------------------------- 
 
Nem szeretek én már ezután, 
Megcsalt szőke, megcsalt barna lyány, 
Esküszöm a magas egekre, 
Szabad leszek, szabad örökre! 
 
Eszem azt a barna szemedet, 
Ne csalogass vele engemet, 
Csalfa szemed, csalfa szived is, 
Csalfa vagy te, rózsám, magad is! 
 

 
325  Arany–Gyulai (szerk.) 1872.  
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---------------------------------- 
 

Borúl a káposzta, hajlik a levele, 
Búsul a kis legény, hogy nincs szeretője,– 
Ne búsulj, ne bánkódj’, ne is siránkozzál, 
Megsegít az isten, csak jól imádkozzál. 
 
Dombon van a háza, szélnek van fordítva, 
Kerek az ablakja, engem néznek rajta; 
Titkos a szerelem, fél az árulástól, – 
Édes kis angyalom, váljunk el egymástól. 
 
Két út van elöttem, nem tom merre menjek, 
Megházasodjam-e, vagy egyedül éljek? – 
Ha megházasodom, az a magam kára, 
Ha egyedül élek, az isten is bánja. 
 

---------------------------------- 
 

Még azt mondja az anyám, az anyám, 
Ne vegyek nőt ily korán, ily korán, 
Majd ha az eszem megnőtt, 
Jobb lesz akkor venni nőt, venni nőt. 
 
De nem várok, nem biz’ én, nem biz’ én, 
Házasodom az idén, az idén: 
Mert ha megjön az eszem, 
Tudom, akkor nem teszem, nem teszem. 
 

-------------------------------- 
 

Ennek a kis lyánynak, 
Hosszú a kötője, 
Mondtam az anyjának, 
Vágjon el belőle. 
Az anyja azt mondta 
Nem vág el belőle, 
Ugyis nem sokára 
Asszony lesz belőle. 
 

Nagy János Monostoron jegyezte le a „Szántóvető dal”-t is:326 
 
Ősz az idő, ködös nagyon, 
Szántani kék, igen nagyon. 
De szerszámim széjjel vagyon, 
Hogy szedjük össze galambom? 
 
Örkényen vannak ökreim, 
Gyarmaton meg jármaim, 

 
326  Nagy J. 1928. EA 259. 
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Tiszaszegen a nyakszegem, 
Szegeden a járomszegem. 
 
Békésen vannak bélfáim, 
Alpáron meg az alfáim. 
A tézslám Temesbe van, 
A csikójtom kovácsnál van. 
 
A talyigám Csákoványon, 
Címerszegem nagy Szegváron, 
A göröndőm Gödöllőn van, 
A patingom meg Patajon. 
Ekém vasa Vasváron, 
A csoroszlyám Csongorádon, 
A béresem van Bánátba, 
A baltája meg Bácskába. 
 
Balta nyele fa tüvibe, 
Ostorhegye fa hegyibe, 
Minden féle széjjel vagyon, 
Csak az üsztöke van itthon. 
 
A nyele van Erdőháton, 
Levelet hozott a nyáron, 
Béres ostora van Monostoron, 
Ki lesz az én ostorosom. 
 
Majd el jön kedves galambom, 
Az lesz én ostorosom! 
 

A nóták között előbukkan egy-egy régies stílusú népdal is, mint például a 

„Két nyárfa között kisütött a holdvilág” kezdetű, amelyet Ceglédről ismerünk.327  

A 20. század első felében Vikár László végzett népzenei kutatómunkát Kecs-

keméten, s a lejegyzett dalokat – Kecskemét jeles szülötte – Kodály Zoltán is el-

lenőrizte. Számos ballada („Rózsa Sándor”, „Zombor szélbe van egy csárda…”, 

„Túl a Tiszán az endrédi határban…”, „Kutyakaparási csárda…”), betyár- és 

pásztornóta került megörökítésre („Sárga csikó, csörgős kantár…”, „Betyár va-

gyok, betyárnak születtem…”, „Gulyás legény vagyok, Sönkitül nem tartok…”, 

„A bugaci baromállás…”, „Pásztor legény a pusztába, Gondolkodik ő magá-

ban…”).328 

Városon a házaknál, tanyákon a duda és citera muzsikája biztosított szórako-

zást. A parasztemberek jó része játszott citerán. Az 1893-ban Nagykőrösön szü-

letett Hajdú János 1967-ben citerája kíséretével énekelt – napjainkban is közimert 

– dalokat: „Csínom Palkó, csínom Jankó …”, „Volt nincs, fene bánja, volt nincs, 

 
327  Danka 1968. EA 15888. 
328  Néprajzi Múzeum Népzenetára. Vikár-gyűjtés. 



820 

vigye kánya…”, „Kék a búzavirág, kék az egész világ…”, „Hallod-e, te kőrösi 

lány…”, „Daru madár útnak indul, búcsuzik a párjától”.329 

A köszöntőkön, népballadákon, népdalokon, gyermekmondókákon kívül na-

gyon kevés szövegfolklór anyag ismeretes a Három Városból. Arany László gyűj-

tött néhány mesét és egy mondát Nagykőrösön az 1860 körüli években:330  

 

 
AZ ARANYSZAKÁLLÚ EMBÖR 

 
Ecczö’ vót, hun nem vót, vót a világon egy igön igön hatâmas kiráj, annak vót egy felesége, mög egy kis fia. 

Ecző’ behívattya a kiráj magához a feleségét: „Édös feleségöm, én érzöm, hogy közĕ’ van a halálom órája, azĕ’ 
hivattalak hát, hogy fogadd fő’ neköm, hogy ha mö’halok, nem mégy soha férhöl, hanem a kis gyerökömnek 
hűséges gongyát viselöd.” – A kirájné fő’fogatta neki, hogy még csak rá se gondol soha a férjhölmönésre, a kis 
fiunak pedig ugy gongyát viseli, hogy a haja szála se görbül mög soha. Erre osztán a kiráj mö’hât. 

De a kirájné gondôta magába’: embör töszön fogadást, eb a ki mögájja, – alig húzták rá a kirájra az 
utŏsó kapa fődet, mingyá’ férhölmönt egy idegön országbeli gazdag embörhöl, azt tötette mög kirájnak.Ez az uj 
kiráj pedig rettentő istentűl ĕrugaszkodott fösvény embör vót, a szögény királyfivâ úgy bánt, mint a legutŏsó 
cseléddĕ, rongyosan járatta, önni is alig adott neki, –szögény emböröktől mög még a betövő falatot is ĕ’vötte 
vóna. Vót ott a kiráji udvarba’ egy kút, a mékbe víz hejött tej vót, abbú’ a kútbŭ’ a mögbôdogŭt kiráj idejébe 
meríthetött bôdog-bôdogtalan annyi tejet, a mennyi köllött, úgy hogy, akkô nem is fejt senki az országba’, – 
most a kiráj strázsákat állított a kút mellé, még csak egy csöpp tejet se adott senkinek, pedig biz’ abba se ká-
ra, se haszna nem vót, mer’ avvâ’ se több, se kevesebb nem lött a tej. 

Eccző a strázsák hírű’ vitték a kirájnak, hogy a kútho’, mindön röggĕ, hâjnaba’ egy aranszakállú embör 
mögy egy vödörrĕ’, a vödröt mö’meríti, avvâ ĕ’tünik mint a pára, még csak közĕ’ se tudnak mönni hozzá.  
A kiráj nem akart hitĕt anni a beszédjüknek, másnap röggĕ’ maga állott ki lesre, hát majd ĕ’vötte a 
szömefényét, mikŏ’az aranszakállu embör nagy ragyogássâ’ mögjelönt; a vödröt mö’merítötte avvâ’ ĕ’tünt, mint-
ha a főd nyĕ’te vôna ’ ĕ’. 

A kiráj ĕ’ nem tuta gondŏ’ni, hogy miféle embör löhet a’, csak elállott szöme-szája a na’ csudákozásba; de 
attŭ’ fogva mindig azon mestörködött, hogy kézrekeríthesse, mer’ nagy fukarságába a tejet is sajnálta, de mög 
szerette vóna azt embört, gondôta hogy mijen na’ dicsőségére válna a’ neki, ha kaliczkába zárhatná, ojan nem 
vóna sehun a kerek világon e’ kirájnak se. Mestörködött hát mindön módon, hogy mögfogathassa, de hijába vót 
mindön mestörködés, hijába allitotta ki a tengör sok strázsát, csak nem birták mögfogni, mikô mán egészen 
körű’ kerítötték, az’ tutták, hogy mán a kezükbe van, csak ĕ’tünt, se híre, se hamva. A kirájt mög mán maj’ 
mögötte a mérög, na’ jutalmat hirdettetött, a ki jó tanácsot ád neki, hogy keríthesse ki az aranszakállu embört. 
Erre bemönt hozzá egy katona-visĕt embör: „Főséges uram, mondanék én egyet: tötessön ki főségöd a kút mellé 
könyeret, szalonnát, pöcsönyét, osztán mög e’ kulacs bort, maj’ ha röggĕ’ ĕ’gyün az aranszakállu embör, 
mögöszi a pöcsönyét, mögissza a bort, attŭ’ bizonyossan mö’részögödik, mer’ csak tejjĕ’ szokott é’ni, az ojan 
embör pedig nem győzi a bort.” – A kiráj mindönt úgy csinát, a hogy a katona-visĕt embör monta: kitötetött a 
kút mellé könyeret, szalonnát, pöcsönyét, bort, körű’ mög mindönüvé strázsát állított lesbe. Röggĕ’ csak ugyan 
odamönt az aranszakállu embör, övött, ivott, mö’részögödött, elalutt, akkô’ a strázsák mö’fogták, bevitték a 
királynak. – Röttentően mögörűt neki a kiráj, arankaliczkába záratta, úgy mutogatta a sok messzifődrű’ 
gyütt vendégeknek, mer’ csak úgy jártak a csudájára mindön országbú’ a kirájok, császárok, herczögök, gró-
fok. A szögény aranszakállú embörnek mög nem löhetött hangját se’ vönni soha, nem szŏt senkihő’, mán 
az’tutták, hogy nem is tud beszélni, csak ojan vad embör; nem is igön övött, hijába attak neki a kaliczkába 
mindönféle drága étĕ’t, csak búsŭt, szomorkodott. 

 
329  A felvétel 1967-ben készült, s az NM Népzenetára őrzi az anyagot. 
330  Arany–Gyulai (szerk.) 1872. „Arany László gyűjteménye Nagy-Kőrösről, ottani táj-szólás sze-

rint.” 404–431, 453–458, 474–477, 492, 508. 
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Eccző a kirájnak ĕ’köllött mönni háborúba, gondôkozott, kire kéne bízni az aranszakállu embört, a ki 
jó’ gongyát visĕné, vigyázna rá, hogy ĕ ne szökjön; utójjára is abba állott mög, hogy legjobb lössz a mostoha fiá-
ra bízni. 

Behívatta hát magáho’: „No fijam neköm most ĕ’kő mönni háborúba, terád bízom hát az aranszakállu 
embört, jó’ gongyát visĕd, önni-inni aggy neki, de úgy vigyázz rá, hogy ha valami módon eleresztöd, vagy 
ĕ’hagyod szökni, halálnak halálávâ hâsz mög.” 

Evve’ a kiráj ĕ’ mönt háborúba, a fiatal kirájfi mög mindig az aranszakállu embör kaiczkája körül vót, 
hogy valami módon ĕ’ ne szökhessön, még játszani is oda mönt. Ecczö’ a mint ott játszik, ott lüvöldöz az ezüs’ 
nyilávâ, egy szép ezüs’ nyilvessző bepattant az aranszakállu embör kaliczkájába. A kirájfi odamönt a 
kaliczka mellé: 

– Agygya ki a nyilvesszőmet aranszakállú bácsikám! 
– Nem adom biz’ én, mongya az aranszakállu embör, eressz ki a kaliczkábúl, akkô od’adom. 
– Nem ereszthetöm ki bácsikám, feleli a kisfiú, mer’ halálnak haláláva’ halok mög, azt mondta kiráji 

apám, mikô’ háborúba mönt. Agygya ki a nyilvesszőmet, úgy se vöheti semmi hasznát. 
Az aranszakállu embör kiadta hát neki a nyilvesszőjét, de aztán még jobban könyörgött, addig kérte, ri-

mánkodott neki, hogy mögesött rajta a kirájfi szive, mer’ igen jó szivű kis gyerök vót, kinyitotta a kaliczka aj-
taját, kieresztötte. 

– No kis fijam, jó tét hejjébe jót várj, maj möghálá’hatom én még ezt neköd, mongya az aranszakállu 
embör, avvâ’ ĕ’tünt. A kis kirájfi mög ĕ’ kezdett gondôkozni, hogy mitévő lögyön, ha mögvárja míg a mostoha 
apja hazagyün a háborúból, ha ĕ’ nem szökik elűle, halálnak halálávâ’ öleti mög, jobb lösz neki mos’ mán 
ĕ’bujdosni világra. 

Mén möndögél hát a kis kirájfi járatlan járt útakon, högyön, vőgyön; eccző mö’lát egy vadgalambot, 
mingyá’ kapja a nyilát, hogy maj’ mö’lüvi 

– Ne lűjj főséges kirájfi, mongya a vadgalamb, két kis fiókom van otthon, azok mö’hâ’nak éhön, hanem 
vihetök nekik önni. 

A kirájfi mő’sajnáta, nem lűtte mög. 
– No kirájfi, jó tét hejjébe jót várj, möghálá’hatom én még ezt neköd, mondgya a vadgalamb. 
–. Ugyan szögény vadgalamb, mivĕ’ hálálhatnád te neköm mög? Felel a kirájfi. 
– De főségös iirájfi, mongya a vadgalamb, úgy mongyák, hogy egyik högy soha soha se talá’kozik a másik 

högygyĕ’, d e egyik élő állat talá’kozhatik a másikkâ’. 
A kirájfi csak nevetött rajta, avvâ odább mönt. 
A mint mén-möndögél, mögin’ mö’lát egy vadkácsát, mögin’ fő’vöszi anyilát, hogy maj’ mö’lüvi. 
Aszongya neki a vadkácsa: 
– Ne lűjj mög, főségös kirájfi, két kis fiókom van otthon, azok möghâ’nak éhön, ha nem hordhatok ne-

kik önnivalót. 
A kirájfi ezt is mögsajnáta, ezt se lűtte mög 
– No kirájfi, jó tét hejjébe jót várj, möghálá’hatom én még ezt neköd, mondgya a vadkácsa. 

– Ugyan szögény vadkácsa mivẻ’ hálá’hatná’d te neköm meg, felel a kirájfi. 
– De főségös kirájfi, mongya a vadkácsa, úgy mongyák, hogy egyik högy sohase talá’kozik a másik 

högygyẻ’, de egyik élőállat talá’kozhatik a másikkâ’ mindönütt a világon. 
A kirájfi mögin csak nevetött. Mögin’ mönt tovább. A mint mén-möndögél mö’lát egy góját. – Erre is 

fő’fogja nyilát, de ez is ẻ’ kezd neki könyörögni: 
– Ne lűjj mög, főségös kirájfi, két kisfiókom van otthon, azok möghâ’nak éhön, ha nem vihetök nekik 

önni. 
Ezen is mögesött a kirájfi szive, ezt se bántotta. 
– No főséges kirájfi – mongya a gója, – jót tét hejjébe jót várj, möghálá’hatom és még ezt neköd. 

– De kirájfi, mongya a gója, úgy mongyák, hogy egyik högy soha se talá’kozik a másik högygyẻ’, de egyik 
élő állat akárhun talá’kozhatik a másikkâ’. 

– A kirájfi csak ĕ’nevette a dógot, avvâ’ mönt tovább. Mén-möndögél, eccző előtalál két obsitos katonát. 
– Hova mégy öcsém? Kérdi az egyik obsitos katona. 
– E’ mék szógálatot keresni, felel neki a kirájfi. 
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– No hát gyere velünk, mink is odamögyünk. 
Mönnek osztán, möndögének együtt hárman heted hét ország ellen, ecczö’ beérnek e’ kiráj udvarába.  

A kiráj épen kinn vót az udvaron. 
– No fijaim, mi járatba vattok? Kérdi tőllük. 
– Hát mink bizony szógálatot keresünk. 
– Ne mönnyetök odább, nekem ugy is kő most két kocsis, mög egy ispány, ha beszegődtök, mö’fogadlak 

bennetöket. 
Mingyá’ beszegődtek, a kirájfi ispánnak, a két obsitos mög kocsisnak. De a két kocsis röttentően 

irígyködött a kirájfira, hogy azt mögtötték ispánnak, ők mög csak kocsisok, mer’ azt nem is gondóták, hogy 
királyfi vóna; midőn módon azon vótak, hogy hogy tegyék ĕ’ láb alô’. Ecczö’ bemöntek a kirájhol. 

– Főséges kiráj, ez az uj ispány aszonta nekünk, hogy ha űtet mögtönné főségöd kasznárnak, e’szem bú-

za sem veszne ĕ’ a keze alô’, mer’ ő ugy tunna hozzá, hogy ha összeöntet főségöd röggẻ, mikô’ a templomba 
mögy, e’ zsák buzát e’ zsák árpávâ’, mire visszagyün, mind szét görgeti, hogy még csak egyetlen szöm búza se 
lösz az árpa közt. Azé’ hívassa bé főségöd, parancsojjon rá, hogy tögye mög; ha tagagygya, ne higygyen neki, 
inkább fenyegösse mög valamivĕ’. 

Mingyá behívatta a kiráj a szögény kirájfit. 
– No fiam, mongya neki, azt hallottam, hogy te ezt mög azt mondtad, azĕ’ hát röggĕ’, mikô’ templomba 

mögyök, elibéd öntetök e’ zsák buzát, e’ zsák árpát, ha te azt neköm, míg a templombŭ’ visszagyüvök, ki nem 
szöömölöd, még pedig úgy, hogy a tiszta búza közt még csak egy árva szöm árpa se maragygyon, akkô’ 
halá’nak halálávâ’ hâsz mög, ha pedig szöröncséssön ki tudod szömő’getni, mögtöszlek kasznárnak. 

A szögény kirájfi hiába möntögetőzött, hogy ő soha se monta egy szóvâ’ se, nem haszná’t semmit; becsuk-
ták egy üres szobába, mikô’ a kiráj templomba indŭ’t, leöntötték neki a ház főggyére a sok tengör búzát, ár-
pát, jó’ összekeverték, hogy no most mán válogassa, – A szögény szöröncsétlen kirájfi hozzá se mert fogni, de 
hiába is fogott vóna,, ha ezör lelke lött vóna se tutta vóna azt szétgörgetni egy hét alatt se, nemhogy ojan kevés 
időre; leű’t hát egy sarokba, a fejét a kezébe hajtotta, ott bánkódott, sírt keservessön. 

Hát a min tott szomorkodik, eccző’ csak berepű’ az ablakon egy vadgalamb. 
– Mijé’ szomorkodô’ fő’ségös kirájfi? 
– Ho’ne szomorkodnék, mikô’ a kiráj ezt mög ezt monta, ho’ tögyem mög, mer’ ha mög nem töszöm, ha-

lálnak halálávâ’ halok mög. 

– Azon bizon e’ csöppet se búsủjj, ha ögyébb baj nincs, felel a vadgalamb, mer’ hát ismersz-e engöm, én 
vagyok a vadgalambok kirájja, a kinek te ecczö’ mögkögyĕmözté’, azé’ most mög akarom szôgáni a jóságodat. 

Evvĕ’ a vadgalambok kirájja kirepű’t mögén’, asztán kevés idő múlva röttentő sok vadgalambbâ’ gyütt 
vissza, azok mingyá’ neki estek a búzának, még a kiráj ki se gyütt a templombŭ’, mire úgy széjĕ’ válogatták, 
hogy még csak egy szöm búza se maratt az árpa közt,se árpa a búza közt; avvâ’ fő’kereködtek, visszamöntek, 
a mint gyüttek. 

Gyün eccző’ a kiráj a templombú’, legĕ’sőbb isa kirájfiho mönt be, hogy mennyibe van mán a búzávâ’, ki-
tutta.é válogatni va’ se’. Hát csak elállott a szöme-szája, amint mö’látta, hogy a szép tiszta búza ott van kü-
lön e’ rakásba, az árpa másikba, a szemét mög harmadikba. Mögdicsérte a kirájfit, mingyá’ mög is tötte 
kasznárnak. 

De a két obsitos attŭ’ fogvást még jobban irígyködött rá, hogy mám mán a’ kasznár, űk mög még most is 
csak kocsisok, mögén’ ĕ’kezdtek gondolkozni, hogy mivĕ’ kék ĕ’rontani a böcsületét a kiráj előtt. Eccző’ hát 
mögén’ bemöntek hozzá: 

– Fő’ségös kiráj, ez a mi utitársunk, az új kasaznár, mos’ mög mán azt beszéte nekünk, hogy ha 
rábizná főségöd mindön kincsét, hogy vigyázna rá, úgy mő’ tudná őrzeni, hogy még csak egy tű se veszne ĕ’ a 
keze alô’, mer’ ő úgy tud hozzá, hogy akár próbájja mög fő’ségöd, vetesse bele a kirájkisasszony gyűrűjét a 
kutba, mikô’ a templomba indŭ’, mire visszagyün ű kivöszi. 

Mögén behívatta hát a kiráj a kirájfit. 
– No fiam, mos’ mög azt hallottam, hogy te ezt mög azt beszéted, azé’ mikô’a templomba indúlok, 

belevettetöm a lányom gyűrűjét a kútba, de ha ki nem vöszöd mire visszagyüvök, halálnak halálávâ’ hâsz mög. 
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Mögén nem ért semmit a möntögetődzés, rá se hajtott a kiráj, hanem mikô’ a templomba indút, csakugyan 
kútba vetette a kirájkisasszony arangyűrűjét. A szögény kirájfi osztán oda űt’ a kút kámvájára, búsŭt, bán-
kódott, hogy mán neki ĕ’ kő veszni. A mint ott búsŭ’, eccző’ odarepű’ egy vad kácsa. 

– Mié’ búsŭsz kirájfi? 
– Ho’ne búsŭnék, mikô’ a kiráj ezt mög azt parancsôta, ha meög nem töszöm, vége az életömnek. 
– Biz azon még csak e’ csöppet se búsújj – felel a vad kácsa, mer’ hát tudod-e ki vagyok én? Én vagyok a 

vadkácsák kirájja, a kinek te eccző mögkögyĕ’mözté’, azé’ mos’ möghálálom a szívességödet. 
Avvâ’ a vadkácsák kirájja ĕ’repűt, de nem sokára visszagyütt e’ na’ csapat vadkácsávâ’, hajrá, mind bele 

a kútba, mire a kirájfi utánok nézött, hogy mit csiná’nak, mán ki is hozták a gyűrűt. Mikô’ a kiráj haza 
gyütt a templombŭ’ még jobban mö’dicsérte, mingyá mögtötte főfő kincstartójának. 

No mán a két obsitos maj’ kipukkadt iri’sségébe, gondôkoztak, mivĕ’ kék mán ojannâ’ beárŭni, a mit 
mög ne tunna tönni. Bemöntek hát mögén a kirájho’: 

– Főségös kiráj, mán mög az’ beszé’te ez az embő’, hogy ha főségöd mögengenné, a kirájkisasszonynak 
ojan gyeröke lönne őtülle egy écczaka, a ki mindönféle nyĕ’vön beszé’ne, azon föjjül még muzsikáni is tunna.  

Mán ezé’ igön mö’haragudott a kiráj, hogy hogy mer ojat még csak beszé’ni is az ő lányárô’, ĕ’sőbb 
tömlöczbe vettette; de asztán mö’gondôta, hogy még is mö’ kék nézni, hogy mögtudja-é tönni ezt a csudát, 
na’lakzit csapott hát, osztán a két fiatâ’t becsukatta együvé egy szobába, de a kirájfinak mö’monta: Ha mög 
nem töszöd a mit montá’, ló farkára köttetlek, ugy hurczôtatlak mög a városon.” 

De a szögén kirájfi még csak hozzá se mert szó’ni a kirájkisasszonho’, csak búsŭt, szomorkodott, hogy 
mán vége az életének. A kirájkisasszon a muja gavallér mellett, a ki hozzá se mert szôni, szépön elalutt, de a 
kirájfi nem bánta, rá se nézött, csak sirt ritt. A mint igy sír, rí, ecczö’ csak kinyilik az ablak magátŭ’, 
berepü’ rajta egy gója. 

– Mijé’ búsúsz kirájfi? 
–. Ho’ ne búsŭnék, mikô’ a kiráj eszt mög eszt monta, hogy tögyem mög, ha mög nem töszöm, ló farkára 

köttet, úgy kínoz halálra. 
– Ha ögyebb baj nincs, azon bizon’ e’ csöppet se búsújj, mongya a gója, maj’ hozok én neköd ojan 

gyerököt; mert tudod-é, hogy én vagyok a góüják kirájja, a kinek te ecczö’ megkegyĕ’mözté, mos’ hát aszt aka-
rom mö’háláni. 

– Evvẻ’ a gója ĕ’repűt, de nem sokára visszagyütt, hozott egy pójás gyerököt. Kibontja a kirájfi a pójábô’, 
hát a gyerek csak ĕ’kezd ám muzsiká’ni, mög mindön nyĕ’vön beszé’ni. Bezzög mögörű’t neki a kirájfi, 
bözzög nem szomorkodott tovább, bözzög nem hatta alunni a kirájkisasszont. 

– Kejj fő’ szivem szép szerĕ’me, mög van mán a gyerök. 
– Fő’ kĕ’t a kirájkisasszon, mö’látja a gyerököt, hajja hogy muzsikál, csak ĕ’csudákozott rajta, de a 

kirájfi tartotta sok tréfás beszéddĕ’, vígan vótak, nevetgé’tek, szerĕ’mesök mógygyára töltötték az időt, úgy bele 
szerettek egymásba, hogy mingyá’ örök hűséget fogattak. 

– Röggĕ’, mikô’ a kiráj mö’látta a gyerököt, nem tudott hova lönni bámúlatába, de a kirájkisasszon nem 
hatta annyiba a dógot. 

– No fő’séges kirájatyám, ha mögötte rajtam a na’ gyalázatot, most már engöm esküttessön is össze evvĕ’ a 
legénynyĕ’, mer’ így is maj’ kisül a szömöm, úgy szégyöllöm magam. 

A király nem is ellenközött, mer’ látta hogy annak mán mög kő’ lönni, miné’ előbb, így is hamarébb vót a 
körösztölő, mint a lakodalom, mingyá’ hivatott hát papot, hóhért, vaskalapot, lakzit laktak, öttek, ittak, 
maj’ kirúgták a ház ódalát. – Lakadalom után azt kérdi a kiráj az új vejétől: „no édös fijam, mos’ mán 
fijam vagy, hát mondd mög neköm, hogy micsoda mestörségöt tudsz te, hogy mind mő’ tuttad tönni azt a sok 
csuda dôgot, a mit rád bíztam.” 

– Jaj fő’ségös kiráj ipam uram, gráczia a fejemnek, nem tudok én semmi mestörségöt, hanem csak így mög 
így meneködtem mög a haláltŭ’.” Itt ĕ’mondott neki mindönt, hogy ő is kirájfi, hogy hogy köllött neki ĕ’szökni 
a mostoha apjátŭ’, hogy talá’ta a három madarat, de ĕ’monta aszt, hogy ű soha se beszé’t az obsitosoknak 
semmit, azok csak ráfogták, hogy ĕ’veszíthessék. A kiráj nem hogy mő’haragudott vóna rá, még mögörű’t,hogy 
a veje nem valami gyüt-mönt, hanem kirájfi, de bözzög méregbe gyütt az obsitosokra, mingyá’ ĕ’kergette űket a 
házától. 
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De a két obsitos is tutta, hogy mit kő’ csiná’ni: möntek igenyöst a kirájfi mostoha apjáho’, ĕ’monták neki, 
hun van a fija. A pedig még most is halálra kerestette a kirájfit, ugy mögharagudott rá,a mér’ az aranszakállu 
embört eleresztöte; most is hát amint a két obsitos mögvitte neki a hírt, azokat mingyá’ fő fő hivatalba tette, a 
másik kirájnak pedig – a kiné’ a kirájfi vót – levelet írt, hogy vagy mingyá’ haza kűgygye aszt az akasztófára 
való kölköt vason, vagy váltságul az aranszakállú embörér’ kűgygyön neki tizönkét aran’kost, tizönkét 
nyősténynyĕ’, mög tizönkét báránynyâ’, mer’ külömben haddâ’ mögy az országára, úgy ĕ’pusztíccsa, hogy kő 
kövön nem marad. 

Mögijett a kiráj nagyon, mer’ emez a kiráj sokkâ hatâmasabb vót nálla, mingyá’ hivatta a vejét, 
kérdözte, hogy mitévők lögyenek. 

– Mán fő’ségös kiráji ipam uram, én nem akarom, hogy az országának romlása lögyön miattam, – felelt 
a kirájfi, – azé’ hát én most elindulok, addig mögyök míg, a tizönkét aran kost, aran nőstént, aran báránt 
mög nem tudom keríteni, – vissza se gyüvök töbet. 

E’búcsúzott hát a feleségétő’, elindút a világra. 
Mén-möndögé’ hetedhét ország ellen, az óperencziás tengörön is túl, de még azon is túl, eccző’ csak 

mögszólíccsa valaki: 
– Hova mész, fijam? 
Odanéz, hát kit látott, nem mást mint az aran szakállu embört. A kirájfi mingyá’ ĕ’monta neki, hogy mi 

járatba’ van, hogy most épen azé’ kő’ neki bujdosni, mer’ őtet elörösztötte. 
– Nohát, fijam’, segítök én rajtad – mongya az aranaszakállú embör, – adok amit keresöl, mer tudd 

mög, hogy én vagyok az aran állatok kirája, azé’ gyere, válogasd ki az aran juhnyájambô’, ami kő’. 
A királyfi kiválogatta a tizönkét aran kost, a tizönkét aran nyőstént, tizönkét aran báránt, terĕgette nagy 

vígan haza felé. A mint haza ért mingyá ĕ’kűtték a másik kirájho’ válságú’ minnyáját, nagy vendégségöt at-
tak, azt tutták, hogy má’ ezután nem lössz semmi baj. 

De bözzög a másik kiráj nem érte be vele, mer’ maga is fukar zsugori vót, de mög a két obsitos is mindig 
ösztöké’te, mögén visszaizent hát e’ levélbe, hogy még ő evvĕ’ mög nem elégszik, hanem vagy kűgygyön még a ki-
rály tizönkét aranbikát, tizönkét arantehénnĕ’ mög tizönkét aranbornyúvâ, vagy azt a kölköt kergesse haza, 
mer’ külömben tüzzĕ’ vassâ’ pusztíccsa el az országot. 

Mit vót tönni, tutták, hogy ama’ sokkâ’ hatâ’masabb, mög nem mérkőzhetnek vele, mögén elindŭt hát a 
kirájfi, mögkerítni a tizenkét aranbikát, arantehenet, aranbornyút. Mén – möndögél hetedhét ország ellen, 
ecczö’ mögén beér abba az erdőbe, mögén elő talájja az aranszakállú embört. 

– Hát mos’ mi járatba vagy fijam? Kérdi az aranszakállú embör. 
Én bizon tuzönkét aranbikát, arantehenet, aranbornyút keresök, mer’ mos’ mög mán azt kívánnya a 

mostoha apám, vagy külömben tüzzĕ’ vassâ’ pusztíccsa ĕ’ az országunkat. 
– No hát adok én azt is – mongya az aranszakállú embör – kügygyétek ĕ’ neki, a fösvény kutyának. 

Gyere válogasd ki az aranjuhnyájambô’. 
A kirájfi kiválogatta ezöket is, hajtotta nagy vígan hazafelé. Amint haza ért, mingyá’ kűtték ezöket is a 

másik kirájnak, hogy evvĕ’ tán maj’ csak ĕ’hâ’gattattyák mán. Pedig dehogy hâ’gattatták, nem hogy mögérte 
vóna vele, de még vérszömöt kapott, a mint mint látta, hogy ezök nem mernek semmit tenni ellene; mögén’ 
mingyá’ írt vissza e’ levelet, hogy vagy az a nyúzni való kölök takarogygyon miné’ elébb haza, vagy neki magát 
az aranszakállú embört kügygyék válcságŭ’, mer’ máskép népestű’ kiirtassa az országot, még a csöcsszopó 
gyeröknek se kögyĕ’möz. 

Röttentő mögijett erre a szögén kiráj, a ki a kirájfinak pártját fogta, – tanakottak, gondôkottak mitévők 
lögyenek, utojjára is âra határozták, hogy legjobb lössz magátô’ az aranszakállú embörtő’ kérni, tanácsot, a’ 
mán kéccző’ kisegítötte őket, tán kisegíti harmacczô’ is. E’mönt hát a kirájfi igyenöst oda, ahun mán kéccző’ 
talá’ta, ott találta most is az erdőbe. Az aranszakállú embör mingyá’ mögszóllította: 

– No fijam, mi járatba’ vagy? Tán mögén kő mán annak a tĕ’hetetlen disznónak? 
– Kő bizony – fele a kirájfi –, még pedig most azt izente, hogy vagy kigyelmödet magát kűgygyük ĕ’ neki, 

vagy kiircsa az országot, még csöcsszopónak se kögyĕ’möz. 
Mán ĕre mérögre forttyant az aranszakállú embör is: 
– Erigygy haza fijam –monta a kirájfinak – osztán mihent haza érsz, izenjétek annak a tĕ’hetetlen ku-

tyának, hogy amit kapott, érje mög vele, többet még csak e’ koszos malaczot se kap; az országotokba mög ugy 
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tögye be a lábát, hogy mögkeserüli még az ivadéka is. Ezt hát írjátok mög neki e’ levélbe, magatok osztán ne 
gondojjatok semmivĕ’, ögyetök, igyatok, még a mi katonátok van is, eresszétök mind haza szabaccsságra, – a 
többit bizzátok énrám. 

Haza mönt a kirájfi, ĕ’monta mit izent az aranszakállú embör, – mög is fogatták mind e’ szóig, 
mögírták a levelet a kirájnak, hogy fenét kap ő, nem aranszakállú embört, óra tőlle foghagymás, magok mög 
öttek, ittak, vigan vótak, még a mi katonájok vót is, mind ĕ’kütték. 

A másik kiráj mög fő’készítötte a nagy hadseregöt, megindŭt vele, hogy mán ő majd így töszi’ ugy töszi 
tönkre a szomszéd kirájt, országostŭ’, népestű’; – mán közĕ’ is vót az ország határáho’, mög is ijett emez a 
kiráj, a ki mindön katonáját szabadságra eresztötte, még csak e’ lélök se vót a kit a tengör sok ellenségnek eli-
be kügygyön, – akkô’ hirtelön elő termött az aranszakállú embör e’ na’ seregĕ’, mind csupa aran vitézek vó-
tak, aran lovon, aran fegyverbe,még az utó’so közlegény lova patkója is aranbŭ’ vót, azok neki möntek az el-
lenségnek, mind e’ szálig lekaszabôták, hogy még hirmondó se maratt, a kirájt mög a két obsitost, úgy 
hurczôtatták a városon, míg mög nem hâtak. 

A kirájfi pedig ĕ’foglâta az országot, a mi igazság szerint úgy is ő rámaratt vóna, bekőtözött az édös apja 
kiráji palotájába a feleségévĕ’ egygyütt, – még maig is bôdogŭ’ ĕ’nek, ha mög nem hâtak. 

 
 

FÉLIG NYÚZOTT BAKKECSKE 
 
Egyszer hol volt, hol nem volt, volt a világon egy ember, annak volt két fia, meg egy kecskéje. Azt mondja 

egy reggel az ember a nagyobbik fiának: 
– Hajtsd ki, fiam, ezt a kecskét legelni, de olyan helyre hajtsd, a hol jól lakhatik. 
A fiú kihajtotta szép füves helyre; evett a kecske, evett, míg ugy el nem lakott, hogy alig birt megmozdulni. 

Akkor kérdezi tőle a fiú: 
„Kedves kecském, jól laktál? 
Elég füvecskét kaptál?” 
Felelt a kecske: 
„Ugy jól laktam, mint a duda, 
egy szál fü se fér belém.” 
Evvel a fiú haza hajtotta, otthon kérdi az apja a kecskétől: 
„Kedves kecském, jól laktál? 
elég füvecskét kaptál? 
Felel a kecske:  
„Jaj, jó gazdám, dehogy laktam, 
mint a kutya ugy koplaltam.” 
Megharagudott erre az ember, mindjárt elkergette a fiát a háztól. Másnap reggel mondja a kisebbik fiának: 
– Hajtsd ki most te, fiam, a kecskét, de jó helyre hajtsd, mert ha éhen hozod haza, úgy jársz mint a bátyád. 
Kihajtotta a fiú még szebb füves helyre, mint a bátyja, jól is lakott a kecske megint, úgy hogy alig birta. 

Akkor kérdezi tőle a fiú:  
„Kedves kecském, jól laktál? 
Elég füvecskét kaptál?” 
Felelt a kecske: 
„Úgy jól laktam, mint a duda, 
egy szál fü se fér belém.” 
Evvel a fiú haza hajtotta, otthon megint kérdi az apja a kecskétől: 
„Kedves kecském, jól laktál? 
elég füvet kaptál? 
Felelt a kecske megint: 
„Jaj, jó gazdám, dehogy laktam, 
min a kutya, úgy koplaltam.” 
Ez még jobban megharagította az embert, elkergette ezt a fiát is. 
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Másnap reggel nem volt kire bizni a kecskét, maga hajtotta ki a zember. Még szebb füves helyre vitte, 
mint a fiai; a kecske úgy jól lakott, hogy csak eldűlt, mint egy darab fa. Kérdezi tőle az ember: 

„Kedves kecském, jól laktál? 
elég füvecskét kaptál?” 
Felel a kecske: 
„Úgy jól laktam, mint a duda, 
egy szál fü se fér több belém. 
Evvel haza hajtotta az ember. Otthon kérdi tőle: 
„Kedves kecském, jól laktál? 
elég füvecskét kaptál?” 
Nagyon megharagudott erre az ember, most látta, hogy a két fiát is ártatlanul kergette el a háztól. 
– No hiszen megállj, kutya kecske, majd meglakolsz te ezért! 
Elővet egy éles kést, a kecskét megkötötte egy fához, elkezdte nyúzni elevenen. Mikor már félig megnyúzta, 

megszólalt a kecske: 
„Jaj, jaj, jaj, jó gazdám, 
ne huzd le a bundám, 
úgy jól laktam, mint a duda, 
egy szál fü se fér több belém.’ 
Erre aztán félbe’ hagyta a nyúzást, eloldta a fától a félig megnyúzott kecskét. A kecske a mint megszaba-

dult, elkezdett szaladni, árkon bokron keresztül. Szaladt, szaladt, egyszer csak egy róka lyukhoz ért, abba 
belebújt. Ott aztán meghúzta magát szépen. Egyszer jön haza a róka, beszól a lyukba: 

– Ki vagy, mi vagy lyukamba, lyukamba? 
„Én vagyok, bém vagyok, 
Félig nyúzott bakkecske; 
szarvaimmal tusálok, 
bajuszommal szurkálok, 
szaladj mindjárt, meg megdöflek.” 
Megijedt a róka, elszaladt a farkashoz. 
– Farkas komám, gyere hamar, ördög van a lyukamba. 
Oda megy a farkasa lyuk szájához: 
– Ki vagy, mi vagy, róka komán lyukába’, lyukába’? 
„Én vagyok, bém vagyok, 
félig nyúzott bakkecske, 
szarvaimmal tusálok, 
bajuszommal szurkálok 
szaladj mindjárt, meg megdöflek.” 
Megijedt a farkas is, elszaladt a medvéhez: 
– Jaj komám, gyere hamar, ördög van a róka koma lyukában. 
Oda megy a medve is a lyukhoz, beszól rajta: 
– Ki vagy, mi vagy, róka komám lyukába’, lyukába’? 
„Én vagyok, bém vagyok, 
félig nyúzott bakkecske, 
szarvaimmal tusálok, 
bajuszommal szurkálok,  
szaladj mindjárt, mert megdöflek.” 
Megijedt a medve is, elszaladtak mind a hárman. Szaladtak, szaladtak, egyszer előtaláltak egy sündisznót. 
– Hova szaladtok, medve koma? kérdi a sündisznó. 
– Jaj, szaladjunk, te isszaladj, ördög van a róka koma lyukában. 
– Nem szaladok én, gyertek vissza, hátha ki tudnám onnan riasztani. 
– Már hogy tudnád, én csak erősebb vagyok, farkas komám is, még se tudtuk; felel a medve. 
– No csak próbáljunk szerencsét, mondja a sündisznó. 
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Visszamentek hát; beszól a sündisznó a lyuk száján: 
– Ki vagy, mi vagy róka koma lyukába’, lyukába’? 
„Én vagyok, bém vagyok, 
félig nyúzott bakkecske, 
szarvaimmal tusálok,  
bajuszommal szurkálok, 
szaladj mindjárt, mert megdöflek.” 
De a sündisznó nem ijedt meg, hanem összegombolyította magát, begurult, elkezdte szurkálni minden ol-

dalról a nyúzott részét a kecskének. Ez se vette tréfára a dolgot, kiugrott a lyukból. Ide kint aztán mindjárt 
megismerték ő kelmét a medve is, farkas is; megfogták, szélyeltépték, jó lakomározást csináltak belőle. 

Ha szélyel nem tépték volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
 
 

A SZÜRKE LÓ 
 
Egyszer volt egy szegény ember, a kinek a világon semmi egyebe nem volt, csak egy szürke lova. Azzal ke-

reste a mindennapi kenyerét, hogy eljárt a szürke lovával őrölni; éjjel nappal mindig őrölt rajta. A szürke ló 
nagyon megunta ezt a dolgot, látta, hogy a más ember lova mindig párjával őröl, neki meg magának kell húzni 
a malmot, azt mondja hátgazdájának: 

– Édes gazdám, mi dolog az, hogy más ember mindig két lóval őröl, te meg engem csak magamat fárasz-
tasz itt a malomban? 

– Biz’ az az oka, kedves lovam, hogy egy árva bogaram sincs, a kit melléd foghatnék. 
– Ha csak ez a baj, eressz el engem, majd kerítek én magamnak egy társat. 
– A szegény ember mindjárt kifogta a malomból, eleresztette. Elindult hát a szürke ló, hogy társat keres-

sen magának; mén-mendegél hetedhét ország ellen, egyszer meglát egy rókalyukat. Kapja magát, ráfekszik a 
lyukra, mintha meg volna dögölve, mintha a farkát se tudná mozdítani. 

Oda bent a rókalyukban egy öreg róka lakott három fiával. Egyszer a legkisebb fia ki akar menni, meg-
látja a szürke lovat, azt gondolta a fehérségéről, hogy hó van. Visszamegy az anyjához: 

– Jaj anyám, nem lehet most kimenni, nagy hó van oda kint. 
– Már hogy volna – feleli az öreg róka – hiszen épen nyár közepe van most. Eredj ki te fiam – mondja a 

középső fiának – te öregebb vagy, többet tudsz, nézd meg, mi az? 
Ki megy a középső fia is, az is meglátja a szürke lovat a lyuk száján, az is visszamegy: 
– Jaj anyám, csakugyan nem lehet most kimenni, hó van. 
– Már hogy volna most hó, hiszen épen nyár közepe van. Eredj ki te legöregebb fiam, te legtöbbet láttál 

már a világon, nézd meg mi van ott. 
Kimegy a legöregebb fia is, de az is csak avval megy vissza: 
– De bizony csakugyan hó van, akár hogy van a dolog, semmit se látni, csak a nagy fehérséget. 
– Nem lehet most hó, hisz’ épen nyár közepe van, – mondja az öreg róka, avval maga ment ki. Látja, 

hogy nem hó, hanem szürke ló. Gondolkozóba esik, hogy kellene ezt elhúzni onnan; ha ott marad, még csak ki 
se tudnak járni tőle. Próbálták elhúzni a három fiával, de meg se tudták mozdítani. Elmegy hát a farkas ko-
májához: 

– Kedves komám, ugyancsak jó pecsenyére tettem szert, már oda is vittem a lyukam szájához, de sehogy se 
fér bele, pedig ha kívül marad, mind kikezdik a varjak; azért hát azt gondoltam, húzzuk el a te barlangod-
hoz, abba talán bele fér, majd rá járhatunk ketten is. 

A farkas megörült a jó pecsenyének, gondolta magában: csak egyszer az ő barlangjában legyen, nem eszik 
abból a róka egy fél falatot se. Mindjárt visszamentek a róka lyukához; még akkor is ott feküdt a szürke ló, 
tette magát, mintha meg volna dögölve. Mikor oda értek, elkezd a farkas tanakodni: 

– Hogy kellene ezt az én barlangomhoz elvinni, koma? 
– Hát csak úgy – felelte a róka –a hogy én idáig hoztam: a farkam a farkához kötöttem, úgy hoztam 

árkon-bokron keresztül, még csak nehéz sem volt. Most hát kössük a te farkadhoz a farkát, úgy a legszebben 
elviheted. 
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A farkas mindjárt rá állott, a’ bizony jó lesz! – már előre fente a fogát a jó pecsenyére; – a róka meg erő-
sen összekötötte a farkas farkát a szürke ló farkával: 

– Húzhatod már koma! 
Húzza a farkas, majd megszakad, de meg se bírja mozdítani, a mint legjobban erőlködik, hirtelen felug-

rik a szürke ló, elkezd szaladni, húzza ám a farkast farkánál fogva maga után árkon-bokron keresztül, mint 
a dögöt, – vitte egyenesen a gazdájához. 

No gazdám, hoztam magamnak társat. 
A szegény ember mindjárt agyonverte a farkast, bőrét eladta a zsidónak jó pénzért, azon vett egy másik 

lovat, attól fogva soha sem őrölt magában a szürke ló. 
Ha magában őrölt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
 
 

A VADGALAMB ÉS A SZARKA 
 
Tudod-e, miért nem ért a vadgalamb a fészekcsináláshoz, miért rak olyan hitvány fészket, mely csak né-

hány szál száraz ágból van összetákolva? 
Elmondom én. 
A vadgalamb a szarkát kérte meg, hogy tanítsa meg őt a fészek-rakásra, mert ebben a szarka igen nagy 

mester, s olyan fészket tud csinálni, hogy ahhoz a héjja, ölyű hozzá nem fér. A szarka szívesen elvállalta a ta-
nítást s fészek-rakás közben, míg egy-egy  galyat helyére illesztett, mindig mondogatta a maga módján: 

Csak így, csak úgy! csak így, csak úgy! 
A vadgalamb erre mindig azt felelte: 
Túdom, túdom, túdom! 
A szarka elhallgatta azt egy darabig, de utoljára megharagudott. „Ha tudod, csináld!” s ott hagyta a 

fészket a fele munkájában. 
A vadgalamb aztán azóta sem tudott ebből a mesterségből többet megtanúlni. 
 
 

KRISZTUS MONDA 
 
Mikor Jézus Krisztust el akarták fogni, hogy keresztre feszítsék, bujkált az üldözői elől egy erdőben. A 

mint az üldözők keresték, a kis pacsirta másfelé akarta őket vezetni, hogy meg ne találják Jézusa Krisztust, 
de a fürj el kezdett kiabálni: „Itt szalad, itt szalad, itt szalad,” – rá meg a bíbicz hogy: „búvik, búvik, bú-
vik,” legutoljára meg a galamb: „a bukorba, a bukorba, a bukorba.” Igy az üldözők megfogták Jézust. Ek-
kor Jézus megátkozta a három madarat. A fürjet, amiért azt kiabálta, hogy „itt szalad” arra átkozta, hogy 
magosan repülni ne tudjon, csak mindig a vetés közt szaladgáljon; a bíbicziet, a miért elárulta, „búvik”, arra 
átkozta, hogy mindig a rétben sás közt, káka közt bújkáljon; a galambot, a miért megmondta az üldözőknek, 
hogy „a bokorban”, arra átkozta, hogy soha fára ne szállhasson, csak a bokrok alatt keresgéljen. De a kis pa-
csirtát, a miért más felé akarta vezetni az üldözőket, megáldotta, hogy a legmagasabban tudjon repülni, s rep-
tében csak ő tudjon énekelni. 

 

A Három Városban a legelterjedtebb műfaj az anekdota. Főként a „heccelő-

dés”, csipkelődés, mások kigúnyolása igen közkedvelt dolog volt a 20. század el-

ső évtizedeiben. A Kecskemét és Nagykőrös közti rivalizálásnak szinte hírlapiro-

dalma keletkezett. A csipkelődés gyakran túlment a tisztesség határán, olykor 

durván, a sértés szándékával illették egymást (a ceglédieket „bicskásoknak”, „las-

kásoknak” csúfolták, ez utóbbi arra utalt, hogy a nagyszámú ceglédi vasutasság 

előszeretettel fogyasztotta munkahelyén a száraz tésztából főtt pásztoreledelt, a 
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„laskát”, mint egytál ételt).331 Ez a műfaji kapcsolat jellemzi Nagykőrös és Cegléd 

viszonyát is. Érdekes módon Cegléd és Kecskemét nem „zavarta” egymást, hi-

szen közéjük ékelődött Nagykőrös, s rá mind a két szomszédos város „okot ta-

lált”, hogy ellenkezzen vele.332 Az abonyiak is kivették részüket a csúfolódásból, 

mint az kiderül egy – Hídvégi Lajos által gyűjtött – versikéből: 
 
Dicséretes abonyiak, 
Kurtaruhás szónokiak, 
Dögönhízott rékasiak, 
Lapátseggű újszásziak. 
 
Kenyeretlen szeleiek, 
Mezitlábas ceglédiek, 
Határlopó kőrösiek, 
Gyilkosok a törteliek, 
Taknyosorrú tószegiek. 
 

A „határlopó kőrösiek” mögött az áll, hogy Cegléd évszázadokon át kísérlete-

zett megszerezni a Kőrös–Cegléd határában lévő Csemőt. A 17. századi pereske-

dés szerint erre a jogalapot az szolgáltatta, hogy a ceglédiek „vérrel szerezték” ezt 

a földet: tudniillik megöltek itt egy törököt – ennek emléke őrződik a Tatártemeté-

se, Tatárhányás földrajzi névben333 –, s a törökök által követelt vérdíjat a kőrösiek 

nem akarták megfizetni, mondván, nem az ő földjükön történt a gyilkosság, vi-

szont a ceglédiek megfizették a vérdíjat, és ez jogosította fel őket a terület birtok-

lására. Ennek a mendemondának nincsen valós magva. Ha kőrösi földön történt 

volna meg az eset, akkor kétségtelenül a kőrösi tanácson követelte volna a török 

a vérdíjat, nem lehetett volna a ceglédiekre hárítani a fizetés felelősségét. A törté-

neti források viszont azt igazolják, hogy Nagykőrös magisztrátusa fizetett a ceg-

lédiek helyett váltságot a törököknek. A város kiadásai között jegyezték fel 1639-

ben, hogy  
 

„Szabo Giőrgiőt hogý Budara kűltűk az czeghlediek weget az Niarsapatÿ Kudus 
azzoný halala weget fizetet az Kadianak 13 Tall.”  
 

Az 1641-es adatok utalnak egy tatár halálára:  
 

 
331  Csákány é. n.; Fazekasné Báthy–Fazekas EA 1932; Szabó K. 1935. 
332  Hídvégi 1974. EA P.F. 
333  A nevezett halom Nyársapát és Nagykőrös csemői részének határán volt. Az 1970-es években 

tüntették el meliorizációs munkák (gyümölcstelepítés előtti talajegyengetés) végzése folyamán.  
A ceglédi múzeum régésze, Dinnyés István megállapítása szerint emberi maradványok nem vol-
tak a halomban. 
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„Kÿs Giőrgiőt hogi az holt Tatarral fől kűltűk Budara Attunk kőltsegere dn 12. Ku-
tas Lőrinczet hogi hír mondanÿ kűltűk Budara az Tatar halala weget kőltsege wolt 
dn 8.”334 
 

A hosszas pereskedést „salamoni döntés” zárta le 1830-ban. A bíróság Cse-

mőt megfelezte Cegléd és Nagykőrös között. Ezt a döntést azonban a ceglédiek 

továbbra is sérelmezték. Mivel 1952-ben szervezték önálló faluként Csemőt ceg-

lédi és kőrösi területekből, így okafogyottá vált az évszázados torzsalkodás a két 

jeles mezőváros között. Hogy az abonyiaknak nem tetszett a kőrösiek határgya-

rapítása puszták szerzésével, arra okot adhatott az is, hogy a 18. század elején ha-

tárperekre került sor. Abony újdonsült földesura, a Balogh família is vitatta a 

Nagykőröst illető Nyársapát-puszta besnyői részének határvonalát, aminek ered-

ménye azonban nem lett, így lehettek „határlopók” a kőrösiek az abonyiak sze-

mében. 

A csúfolóban szereplő „mezitlábas ceglédiek” kifejezés a város évszázados 

jogállásbeli hátrányosságára utal (ti. a mezítlábasság a szegénységre, azaz a ceglé-

diek hátrányos jobbágy állapotára, a nagyszámú zsellérségre vonatkoztatható, 

akárcsak a szeleiek megítélése, ahol a számos kisnemesi birtokon nagyszámú zsel-

lérség dolgozott). 

A kecskemétieket a kőrösiek szelíden „galambászoknak” nevezték, ugyanak-

kor ők a kőrösieket „uborkásoknak”, utalva a 19. század végi, 20. századi eleji 

konjunkturális, nagyméretű uborkatermesztésre.335 

 

 

JÁTÉKOK – GYERMEKJÁTÉKOK 

 

A kisgyermekek minden alkalmat megragadtak arra, hogy játsszanak, szóra-

kozzanak. Már elég korán munkára fogták őket: libát, pulykát legeltettek, tehenet 

őriztek a legelőn, a tanya körüli laposokat járták velük, a dűlőút szélén vigyáztak 

rájuk, hogy kárt ne tegyenek a vetésben. Rendszerint többen is összeverődtek, és 

sokféle játékkal űzték el unalmukat. 

Történeti adatok is szólnak a játékok különböző fajtáiról. Kecskemét magiszt-

rátusa nem nézte jó szemmel a fiatalság utcán történő játszását, nyargalászását, a 

népszerűvé váló kártyajátékokat. A kocsmákban, kávéházakban történő szeren-

csejátékok ellen is fellépett, mint történt ez 1812-ben:  
 

„Jelentés tévén az iránt, hogy a’ helybeli kávéházakban az 1790/1. eszt. 31. tcz. által 
tiltatott játékoknak jádzása felettébb elhatalmazott légyen. Kötelességében állván ezen 

 
334  PML NkV SZK 1639/40. 219.; PML NkV SZK 1641/42. 203.  
335  Vö. Novák 2002. 
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magistrátusnak a’ törvény által meg tiltva levő illyen excessusoknak megakadályozta-
tása, a’ kávés behívattatni, és a’ Főbíró Úr által megintetni rendeltetett az iránt, hogy 
az érdeklett törvényben kitett 100 Arany büntetésnek terhe alatt kávéházában az 
ollyas szerencsétül függő játékokat, mellyek azon törvény által tilalmaztatnak, a’ mi-
nemű t.i. az úgy nevezett fháraó, makaó, stb jádzani tellyességgel ne engedje…”336  
 

Nagykőrösön a református főgimnázium törvényei is tilalmazták a diákság szá-

mára az 1840-es években a kockázást, a kártyajátékot s a kárt okozó lövöldö-

zést.337 Cegléd mezőváros hatósága is fellépett az utcán való játszás ellen, minden 

bizonnyal a balesetveszély elhárítása, illetve a közlekedés zavartalansága érdeké-

ben.  
 
„Az eddig szokásban volt lármás Játékokból eredett alkalmatlanságok és botránkozta-
tások tekintetéből, mellyeket az Ifjuság a’ Vasárnapi és más Innepi napokonn el köve-
tett Jádzásai táltal okozott a’ jövőben eltiltatnak, valamint bent a’ városonn, ugy a’ 
városonn kívűl”  
 

– szólt a határozat 1816-ban. Mivel nem lett foganatja a hatósági felhívásnak, 

1823-ban megismételték:  
 
„midőn a’ nyáron az utszákon eddig gyakorlott botrankoztato és erköltsöket veszen-
gető tilalmas Játékok a’ Bíróság parantsolatjából széjjel oszlattani rendeltettek vol-
na…”  
 

Ezt megismételték 1825-ben is. A tiltott játékok között került megnevezésre a 

sárkányeresztés: „Valamint a’ Sárkány eresztés ugy szinte a’ Jádzás a’ városon be-

lől at utzákon tiltatik” hozta meg határozatát 1822-ben a ceglédi tanács, majd 

1825-ben „ujjonnan tiltatik az utzákon való Játék, hasonló képpen tiltatik a’ Sár-

kányozás is…”338 A sárkánykészítés és -eregetés a hatósági korlátozás ellenére 

megmaradt a gyermekek játékai között Cegléden, mint ahogyan megvolt Kecs-

keméten és Nagykőrösön is. 

A felnőttek kedvelt játékára, a tekézésre vagy kuglizásra 1690-ből rendelke-

zünk adattal Nagykőrösről. Nyilvánvalóan a város kocsmáiban – mint napjaink-

ban is – űzték el unalmukat a férfiak ezzel a szórakozással, s a mezőváros hatósá-

ga gondoskodott annak beszerzéséről. „Kughlira adtunk den 60” – jegyezték fel 

1690-ben a város számadáskönyvében.339 

A fiúk kedvelt játéka volt a métázás, tekézés, a bicskavető játék, a golyózás. A mé-

tázást vagy pályázást két kapura játszották. A labdát levegőbe dobva ütővel, pálya-

 
336  Iványosi-Szabó 1991: 172. 
337  Ádám–Joó 1896. 
338  Schram 1975: 392. 
339  PML NkV Tan. SZK 1690. 31.  
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fával csapták a két botból készített kapuba. Cegléden a métázást úgy játszották, 

hogy egy téglára fektetett deszkának a földön fekvő végére fektették a labdát, 

majd a fennálló végére lábbal rádobbantottak. A felvágódott labdát a többieknek 

kellett elkapni. Ugyancsak Ceglédről ismeretes a „kiütős métázás”: két gyermek 

szemben állt egymással, az egyik feladta a labdát, a másik egy faragott léccel, ütő-

vel visszaütötte. A kanásznak a játéktér közepén lévő lyukba kellett hajtania a 

labdát, de a többi játékos ezt igyekezett megakadályozni, viszont, ha eközben a 

kanásznak sikerült botját a többiek által őrzött akármelyik lyukba beledugni, az 

lett a kanász, aki a lyukat őrizte. A golyózást úgy játszották, hogy lyukat fúrtak a 

földbe, és ebbe próbáltak golyókat dobni egy kijelölt vonalról. Akinek sikerült a 

lyukba találni, vagy legközelebb dobott hozzá, az egyszerre hajíthatta a többiek 

golyóit, s ahány a lyukba esett, annyit megtarthatott magának. 

 

 
Gyermekjáték mángorló. Nagykőrös (20. század első fele) 

 

Közkedvelt játék volt a Három Városban a csigajáték. Egy kúp alakú fából esz-

tergályozott csigát pörgettek madzagból készített ostorral. Cegléden játszották a 

gyermekek a diabolót is. A diaboló hasonló a fából esztergályozott orsóhoz, amit 

két kézben tartott ostorral pörgettek s dobtak a magasba, majd elkapva az ostor-

ral, tovább pörgették, igyekezve minél magasabbra felhajítani és elkapni. 
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Kocsma melletti tekepályán tekéző fiatalok Nagykőrösön  

(Antal Sándor felvétele, 20. század eleje) 

 

A bicskavetőnek több szakasza volt: az egyes azt jelentette, hogy egyszerűen a 

földbe kellett állítani a késpengét; a kettes szerint ívelten dobták a földbe, ezért 

mondották ívesnek is. Ha ökölre tették a bicskát, s úgy hajították a földbe, öklösnek, 

ha a csukló erére, eresnek, ha a karra, karosnak nevezték. Utolsó dobás volt a puska. 

Jobbára fiúk játszották a csűrcsavarítócskát: 10–15 éves gyermekek sorba állva 

fogták egymás kezét. Az első gyermek volt a csavarintó, aki szaladva vezette a 

többieket, majd hirtelen megállt, és kígyózva csavarintotta, vagyis nagy erővel 

megrázta a sort, s ennek következtében az utolsó gyermek kirepült, amiért is ő 

lett a csavarintó. Ceglédről ismerjük a kavicskázás játékot; a gyermekek öt kavicsot 

tettek a homokba, ahonnan egyenként kellett felmarkolni őket úgy, hogy a ma-

rékba fogott többi kavics ki ne essen. Ha valaki elejtette az öklébe zárt kavicsot, 

vagy nem tudta felvenni a homokban lévőt, másik gyermek vette át a játékot. 

A fiúk jellegzetes és általános játéka volt a fogócska, bújócska (ipiapacs, vagy 

pancsos humó), rabló-pandúr. A fogócska egyik fajtája volt a „Hol árulják a lencsét” 

játék: 4-5 fiú egy-egy fát fogott, s a szabadon menő gyermek kérdezte, hol árusít-

ják a lencsét. A többiek válaszolták, hogy itt-ott, és közben helyet kellett cserélni-

ük. Ha a fogó, a kérdező elcsípett egy szabadon lévő fát, akkor az lett a kérdező, 

akinek nem jutott fa. Az „Adj király, katonát!” nevű jellegzetes fiújáték ismeretes 

mind a három városból. 
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A leánykák több mondókás, felelgetős játékot ismertek, amelyeket gyakran 

vegyesen játszottak a fiúkkal. Ilyen a „Gyertek haza, kislibáim” is, amelynek sze-

replői: a gazda, két farkas, valamint a libák. A gazda hívogatja haza a libákat, akik 

felelgetnek, s igyekeznek hazamenni, de a farkasok leselkednek rájuk, s el akarják 

kapni őket.340 

Hasonló felelgetős játékot, a „Haj szénát” jegyezte le Olasz József Nagykőrö-

sön a 19–20. századforduló idején. Egy kislány középen állt, s a többi körbefo-

gódzkodik egymásba, és együtt énekelik az első versszakot, majd a középen álló 

választ magának egy körben állót, akibe belekarol, és forogva táncolnak, énekel-

nek. A játéknak két változata is ismeretes (feltehetően több mondóka szövege 

olvadt össze a gyerekek énekében).341 
 

Együtt: 

1. 
Termött a möggyfa, 
Hajlott az ága, 
Kendörmorzsa, 
Szép mönyecske, 
Öleld, csókold, 
Akit szeretsz! 

 

2. 
Hajszénája, szénája, 
Széna szakadékja, 
Benne forog kis mönyecske, 
Öleld, szeresd. 

 

Táncoló pár: 
 

Ezt ölelöm, 
Ezt csókolom, 
Kifordítom, 
Bétakarom, 
Ég a gyertya, 
Ha möggyújtják, 
Ezt a lányok szépen fújják; 
Fújjad, fújjad, 
Jó katona, 
Had vígadjon 
Ez az utca. 
Ez az utca, 
De szép utca, 
Rozmaringgal 
Ki van húzva. 

 
340  Danka 1970; S.gy. 1972. 
341  Olasz é. n. 



835 

Gyöngyöt, gyöngyöt 
A lányának, 
Gyöngykoszorút 
Az anyjának. 
Szita, szita, péntök, 
Szomorú csütörtök, 
Zabszerda. 
Ne híjjatok engöm, 
Tóbi Istvánnak, 
Csak híjjatok engöm, 
Virág Zabolának. 
Hej lala, haj lala 
Cúcorkának, 
Szaggatta, szaggatta 
Bíborkának. 
Ha jóvégre dondorán, 
Neköd adom Zsuzsikám, 
Haj kapuja, haj kapuja, 
A nádasi kapuja, 
Faggyas gyertya. 
A kemönce lángot vetött, 
a Zsuzsika belesött, 
Guggócska! 
Ezt ölelöm, 
Ezt csókolom, 
Komám asszony lányát. 
Kezébe adom 
Gyöngyös koszorúját 
Hap rózsa, viola, 
Most érik az alma, 
Terítve az alja, 
Főszödik hajnalra. 
A dijó törve jó, 
A fiú verve jó. 
Ne higgy a legénynek, 
Az álnok hitőnek, 
Inkább a leánnak, 
Az öszömadtának. 
Keblibé a szíve, 
Nincs nála hitetlen. 
Vékony lábú cinöge, 
Vékony karcsú mönyecske, 
Mondd mög neköm nevedet 
Minek hínak tégödet. 
Engöm hínak engömet 
Gyujtogató ördögnek. 
Kis kácsa fürdik 
Fekete tóba, 
Lányok mönnek 
A toronyba 
Arany koszorúba, 
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Arra mönnek a legényök 
Sárga sarkantyúba. 
Ha jó lányok vónátok, 
Neköm köszönnétök, 
Hosszú a te szoknyátok, 
Rátok se vönnétök! 

 

A 19. sor után ezt is énekelték: 
 
A legényök regimentje 
igen nayalka, 
Benne forog Sári-Mári 
igen nyalka. 
Icca szívem Rebeka, 
Rebe-Rebe-Rebeka, 
Ki a gyöpre! 

 

A játék azzal végződött, hogy a körben álló elengedte táncosát, mindnyájan 

leguggoltak, majd folytatták tovább a játékot, elölről. 
A kiolvasójáték közismert fajtája volt a Három Városban a következő versezet, amely az idegen 

nyelvek hangutánzását követte (finn, szerb, kínai, német stb.): 
 
Án/ten/ti-/nusz, 
Szau/reke/ti-/nusz, 
Szau/reke/tike/toka, 
Ilyen/olyan/bam/busz. 
 

Án/ten/tit/ni, 
Fűn/fán/kapu-/ni, 
Áris/láris/laka-/táris, 
Ling/long/laka-/tos. 
 

Im/pen/tem/tom, 
Tara/rovi/csen/szem, 
Pavala/ikkola/zavala, 
Ili/mili/piti/kolsz/ki. 
 

Táci/táci/tojá-/ci. 
Krapci/krako/vijá-/ci, 
Cer/nove/cape/ca, 
Moja/koka/nec/ka. 
 

Hergod/bergod/cer 
Grósze/grószel/piff/puff, 
Ágnlesz/vider, 
Drága/némöt, 
Libi-/lábi 
Cunglesz/vider, 
Itt a/bőröd 
Drága/némöt. 
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Ele, mele, szedele, 
Mama, klede, meszele, 
Cicka – macka, 
Ángyom – bágyom, 
Cice lányom, 
Eccem peccem, 
Katona löttem, 
Tudós Mátyás 
Király löttem, pecc. 
 

Egyedem – begyedem, 
Bükmő járó, 
Szól a rigó, 
Rakoncára, 
Cérnára, cinögérre 
Hiss, ki a mezőre. 
Cérnaláb kiskakas, 
Ki ugrott a gyöpre, 
Patyolat a szeretője, 
Gyöngy a felesége. 
Egyedem – begyedem 
Bükkmőcske. 
Hová való mönyecske? 
Szántó földre ugrosik, 
Egér lukba bujdosik, 
Szib, szab, szabé pap, 
Üssön mög a görcsös pap! 

 

Az „En, ten ténusz / Szó reke ténusz” versike a „csősz” nevű játék részét ké-

pezte Cegléden. A gyermekek (7–13 fő) félkörben állva „kiszámolták” egymást 

úgy, hogy a csősz az lett, akire az utolsó szótag esett. A csősz kiállt a körből, s a 

következő mondókát mondotta: 
 
Egér, egér ki a házbul, 
Most jöttem a kávéházbul, 
Azt megfogom… 
 

Hirtelen beszaladt a félkörbe, és elkapta azt, aki a keze ügyébe került. A fél-

körben állók pedig igyekeztek bosszantani a csőszt, például ezzel a versikével: 
 
Csősz uram, behehe, 
Van-e kendnek tehene 
Ha nincs néki tehene, 
Majd megeszi a fene! 

Az alábbi tréfás versikét zálogszedéskor (ti. „zálogot” vettek játék közben at-

tól, aki alulmaradt a versengésben) mondották Nagykőrösön: 
 
Hej reszelő, reszelő! 
Férhő mönt a meszelő 
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Házasodik a lapát, 
Elvötte a piszkafát. 
Hónap lösz a kézfogó, 
Násznagy a szénvonó, 
Valakinek szája mozog, 
Mind zálogot adjon! 

 

Aki elnevette magát, zálogot adott, amit ki kellett neki váltania, mindenki nagy 

derültségére (pl. „sántikálj el száz lépést”, volt többek között a büntetése). 

Sokféle mondóka közül említjük meg azt, amelyikkel az „első gólya” láttán 

verseltek a gyermekek kora tavasszal: 
 
Gólya, gólya gilice, 
Mit viszel a szádban? 
Szőröcskét, bőröcskét. 
Minek a szőröcske, bőröcske? 
Szitát kötögetni. 
Minek az a szitácska? 
Korpát szitálgatni. 
Minek az a korpácska? 
Disznót hizlalgatni. 
Minek az a disznócska? 
Hájat olvasztgatni. 
Minek az hájacska? 
Kerekit kenegetni. 
Minek az a kocsika? 
Fát hordogatni. 
Minek az a fácska? 
Házat építeni? 
Minek az a házacska? 
Leányokat, legényeket 
Becsalogatni! 
 

A Három Városban is játszották a lányok (gyakran a fiúk is) az általánosan 

ismert cserépdobás játékot. Cegléden például téglalapot rajzoltak a földre, benne két 

négyzetet, s felülről egy kisebb téglalapot jelöltek ki. A négyzeteket átlózták, a 

téglalapot pedig függőleges vonalakkal „M” (Menny) és „P” (Pokol) részekre 

osztották. Alul álltak a gyermekek, és cserép- vagy kődarabot dobtak a felosztott 

részekre, felülre, mind távolabb haladva dobtak a kockákba. Aki beletalált, egy 

lábon ugrálva szedte fel a cserepet, s dobhatott újra, abban bizakodva, hogy bejut 

a „Mennybe”.342 

 

 
342  Novák 1986b: 373–383. 
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VIII. ÖSSZEGZÉS 
 

 

 

A Három Város: Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét történeti, néprajzi, földraj-

zi vizsgálata összehasonlító módszerrel bizonyíték arra, hogy a „mezőváros” mint 

sajátos településforma, településrendszer, magasabb fejlettségű települési kép-

ződmény, nem pedig átmeneti állapot falu és város között. Sajátos magyar telepü-

lési formáció.  

A „mezőváros” komplex életjelenség, meghatározott földrajzi környezetben 

kialakult történeti képződmény. Évszázadok során fejlődött, alakult ki jellegzetes 

társadalmi-gazdasági karaktere. Az alföldi mezővárosok túlnyomó többségében, 

így a Három Város esetében is, fokozottabban súlypontozódik a földterület, ha-

tárnagyság kérdése (a tágas belső és hozzá kapcsolódó külső pusztai határ), mint 

meghatározója a gazdálkodásnak, nevezetesen a mezőgazdasági termelésnek, 

amelyhez szervesen tartoznak más funkciók, így a kézműipar, s döntő mértékben 

a kereskedelem. 

A „mezőváros” – Európában egyedülálló – önálló települési kategória: az ag-

rártermelés, árutermelő jellegű mezőgazdálkodás által teremtett város magasabb 

funkciójú települési képződmény. A mezőváros esetében tehát az agrárviszonyok 

teremtették meg a városias fejlődés lehetőségét. A mezőváros, jogi értelemben 

„oppidum”. Ellentétben a kőfallal körülvett szabad királyi várossal, a „civitás”-

szal, az oppidum esetében a földesúr juttatta kedvezményes helyzetbe, kiváltsá-

gos állapotba jobbágy alattvalóit, akik viszonylag szűk, sűrűn lakott, lakóházas 

portákon – árokkal övezett – belső központban éltek. A földesúr a királynál vá-

sártartási s más privilégiumot eszközölt számukra. A közösség – a 14–15. szá-

zadban – nem került közvetlen földesúri függés alá, hanem cenzuális viszony kö-

tötte hozzá, azaz egy összegben fizette meg adóját, s viszonylag nagy autonómiá-

val rendelkezhetett. A kiváltság birtokában adózóképessége, jó teherviselő, va-

gyoni állapota erősödött, s így a földesúr anyagi, gazdasági érdekeit is jobban ki-

szolgálta. Ez a sajátos helyzet változatlan maradt a 16–17. században is, sőt az au-

tonómia tovább erősödött. 

A Három Város mezőváros lényegének meghatározója három tényező: az au-

tonómia, az adózás kedvezőbb volta s a privilégiumok birtoklása. Mindezek 

mellett alapvetően fontos összetevő még a határterület is, mint amely az agrár-

termelés legfontosabb alapja, legfőbb jellemzője a nagy határú alföldi mezővá-

rosoknak. Ellentétben a dombsági tájakkal, ahol a domborzat jelentett akadályt a 

nagy határú települések kialakulásának, az alföldi sík vidéki tájon szükségszerűen 

ment végbe a településkoncentráció egy-egy kedvezőbb földrajzi adottságú, föld-
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rajzi energiával rendelkező helyen, a tágas, nagy határ kialakulása, amely a váro-

siasodás feltételeit teremtette meg. A bőséges földterület egyike a legfontosabb 

termelőerőknek, amely meghatározta a Három Város fejlődését is. 

A Három Város fejlődésének kulcskérdése az autonómia. Cegléd és Kecske-

mét, részben Nagykőrös is, váltakozva királyi birtok volt. Elsőként Cegléd került 

magánföldesúri kézre 1368-ban, majd a másik két város is, végérvényesen a 15. 

században. Valójában a Három Város jobbágyjogú, de szabadalmas helynek szá-

mított a 18. századig. 

A földesurak nem laktak helyben, a tiszttartójuk által képviseltették magukat a 

Három Városban. Tehát viszonylag nagy függetlenségre rendezkedhettek be a 

mezővárosok, szükségszerűen fejlődött ki autonómiájuk. Példaként említhető 

meg Cegléd esete. A ceglédiek először elűzték, majd 1509-ben meg is ölték a bu-

dai apácák képviselőjét, officiálisát, s e tettükért nem büntették meg, csupán vér-

díj megfizetésére kötelezték őket.1 A 16. században, a török hódítás nyomán be-

következett létbizonytalanság az önkormányzat további erősödésére késztette a 

mezővárosokat. A magyar földesurak csupán távolról tarthatták szemmel hódolt-

sági birtokaikat, a királyi Magyarország területéről, a végvárakból avatkozhattak a 

vármegye hatalmával és a végvári katonasággal a Három Város életébe. Az auto-

nómia erősödését döntően befolyásolta a török szultántól nyert hászvárosi ki-

váltság, még akkor is, ha az súlyos adózást és egyéb terheket jelentett a cívislakos-

ság számára. Az autonómia sajátos módon összefonódott a kálvinizmus puritán-

ságot hirdető vallási ideológiájával. 

A kiváltságos állapotot kénytelen volt elismerni a magyar királyi hatalom is, 

hogy ezáltal is megőrizhesse befolyását a hódoltsági területen. Például Nagykőrös 

1642-ben vásárolta meg Pótharaszt-pusztát, s ezt királyi jóváhagyás szentesítette, 

de a városközösség szabad állapotát I. Lipót is megerősítette – a törökök kiűzése 

után – 1693-ban, valóságosan is kiváltságos városnak tekintve Nagykőröst.2  

Az erős önkormányzatú mezővárosi közösség a magyar hatalom érdekeit is 

kellett, hogy szolgálja. Pest vármegye előretolt bástyájának tekinthető a Három 

Város. A vármegye a magisztrátussal érvényesítette akaratát – a Három Város 

elöljáróinak rendszeresen Nógrádba kellett utazniuk, hogy részt vegyenek a vár-

megye közéletében is –, foganatosította rendeleteit, s hagyta jóvá a Három Város 

bíróságának ítéleteit, feljebbviteli bíróság volt (például főbenjáró vétkeket, mint a 

„törökösség”, a vármegyén tárgyalták). A Három Város mint hatalmi szerv az ún. 

parasztvármegyék felett állt, önálló biztonsági, csendőri szervezetet alkotott. 

A Három Város földesurainak is képviselője, „reprezentánsa” volt: megfizet-

ték részükre az adójukat, viszont földesúri jogokat gyakorolt a magisztrátus, tes-

 
 1  Bácskai 1965: 127. 
 2  Novák 1978, 1994. 
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tületi földesúr szerepet töltött be (házas telket, földet adományozott vagy elkob-

zott, belső ügyekben bíráskodott, viszonylag önálló politikát folytatott). A 17. 

század derekán, a török expanziót követően, az 1660 utáni évtizedben már erő-

teljesen növekedett Kecskeméten Koháry földesúr befolyása, aki nemcsak érez-

tette, de gyakorolta is a földesúri hatalmat a jobbágyjogú mezővárosi közösség 

fölött.  

Az autonómia erőpróbája a 17. század végén kezdődött, amikor 1688-ban a 

Neocquistica Commissio (Újszerzeményi Bizottság) megkezdte működését.3 Mi-

vel egy, testületi földesúr alá tartozott Cegléd, a klarissza apácarend birtokjogá-

hoz kétség nem férhetett, s Cegléd birtokában a bécsi udvar megerősítette őket 

1714-ben. Ennek következményeként kerültek a ceglédiek szoros földesúri fenn-

hatóság alá, ami végül is a mezőváros autonómiájának megszűnését is eredmé-

nyezte. Megtörték a reformátusok hegemóniáját. A betelepített katolikusokkal 

osztották meg a törzsökös református magisztrátus hatalmát, a földesúr közvet-

lenül beavatkozott az elöljárók választásába, bevezette az urbáriumot, a földesúri 

bíráskodást, úriszéket állítva fel a mezővárosban. Kecskeméten Koháry földesúr 

is közvetlen fennhatósága alatt tartotta a várost, úriszéket állított fel, s gyakorolta 

az 1702-ben szerzett pallosjogát is. Ennek ellenére azonban Kecskemét jogállása 

merőben eltért Ceglédétől, nem került közvetlen jobbágyi függőségbe, mint Ceg-

léd, ahol végrehajtva az urbáriumot, a lakosságot a jobbágyság közvetlen dologi 

formái közé kényszerítette a vallásalapítványi uradalom, megvalósítva a jobbágy 

telekszervezetet, közvetlen úrbéri függőséget. 

Nagykőrösnek és Kecskemétnek, ahol több földesúr volt illetékes a birtoklás-

ban, hosszas küzdelem árán sikerült megőriznie autonómiáját. Kecskeméten jól-

lehet erőteljes befolyása volt a Koháry földesúri családnak, nem történt meg a la-

kosság jobbágysorba süllyesztése. Viszonylagos békesség honolt a földesurak és a 

városi közösség között. A város egy összegben megfizette a földesuraknak az 

adót, ezáltal hozzájuk cenzuális viszony kötötte. Valóságosan a „nemes tanács” 

irányította a város életét, amelyet azonban nemcsak a földesúr, de a vármegye is 

felügyelt. A mezővárosi tanács továbbra is a városközösség, nem pedig a földes-

urak érdekeit szolgálta, jóllehet a függőségtől nem tudták elhatárolni magukat.  

Hasonló volt a helyzet Nagykőrösön, de itt a mezőváros kedvezőbb állapot-

ban volt. A kőrösi földesurak is eszmei birtokot mondhattak magukénak, s ennek 

következtében nem vehették követlen birtokukba a várost, nem bomlaszthatták 

szét a mezővárosi autonómiát. Nagykőrös előnye abból is származott, hogy ho-

 
 3  A Magyarországon berendezkedő Habsburg-hatalom minden 1683-tól fegyverrel megszerzett, 

illetve „meghódított” területet „új szerzeménynek”, saját tulajdonának tekintett, s eredeti birto-
kosának csupán akkor szolgáltatta vissza, ha igazolni tudta tulajdonjogát, birtokának jogcímét, 
és megfizette érte a fegyverváltságot (ius armorum) a kincstárnak, amely a birtok értékének 
10%-át tette ki. 
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mogén református kommunitás maradhatott, s a város tanácsában többségében 

olyan armalista kisnemesek foglaltak helyet, akik képesek voltak megoltalmazni a 

jobbágyjogú közösséget a jobbágysorba süllyesztés veszedelmétől. A mezőváros 

megőrizte cenzuális jogviszonyát, egy összegben fizette meg úrbéri járandóságait 

a földesurainak. 

Kecskeméten is próbálkoztak a földesurak, de Nagykőröst érte különösebb 

támadás, a város felét birtokló Keglevich család részéről. Az „ex usu” és „ex jure 

proportionális per” eredménytelensége belátásra késztette a földesurakat Nagy-

kőrösön, hogy a felsőbb hatalom sem látja érdemesnek a jó teherviselő mezővá-

rosi közösség felbomlasztását, a földesurak végül lemondva ősi javaikról, eladták 

jussukat a városnak. Ez lehetővé tette a nagykőrösiek számára a redempciót, az 

önerőből történő megváltakozást az 1810–1820-as években. Kecskemét is képes 

volt függetleníteni magát földesuraitól, a redempcióra az 1830-as években került 

sor. 

Nagykőrös, miután az 1817-ben megalkotott városi szabályrendelet-gyűjte-

ményt a vármegye jóváhagyta, szabadalmas város lett, s Kecskemét is ebbe a ki-

váltságos helyzetbe került, 1834-ben, jóllehet a mezővárosi közösség a szabad ki-

rályi városi cím elérésében látta küzdelmük eredményét. 

A két város – tehát –, mint cenzuális helység, a földesurak képviselője, „rep-

rezentánsa” volt egészen a 19. század első felében megkezdődött örökváltságig, a 

szabadalmas városi rang elnyeréséig. Nemcsak földesúri hatalmat gyakorolhattak, 

de – Nagykőrös esetében – földbirtokos is volt a nemes tanáccsal rendelkező 

mezővárosi közösség. A tekintélyes pénztőkével rendelkező mezővárosi tanács 

rendszeresen hitelezett eladósodott kisnemesi famíliáknak, így a szabolcsi Tolcs-

vay Bónis és a felvidéki Podhragyay Podhradszky családoknak. Tolcsvay Bónis 

Mihály 1748-ban vett fel 300 forint kölcsönt, amit viszont nem tudott visszafi-

zetni határidőre, és adóssága fejében kénytelen volt átadni fedezetül 1775-ben a 

Szabolcs vármegyében fekvő Tét nevű falut Nagykőrös városának. Kőrös mező-

város ekkor két örökös és három szabad menetelű jobbágy és egy zsellér, össze-

sen 1¼ jobbágytelek, sessio birtokába jutott. Mivel a család fizetésképtelen ma-

radt, az adósság arányában vásárolta meg 1832-ben a magisztrátus a Bónis família 

részét a Nagykőrös és Kecskemét között fekvő Borbásszállás- és Szentkirály-

pusztán. Podhradszky György is fizetésképtelensége miatt volt kénytelen lemon-

dani a Karcag mellett fekvő Hegyesbor pusztájáról, de mivel az igen távol fekszik 

Nagykőröstől, azért a kőrösi magisztrátus felajánlotta azt vételre 1748-ban 

Karcagújszállásnak.4 

A 18–19. századi viszonyokat tekintve Kecskemét és Nagykőrös jogállása 

köztes állapotú a szabad királyi városok és a közvetlen földesúri függőségben lé-

 
 4  Novák 1978: 104. 
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vő mezővárosok között. Mint „szabadalmas város”, a jászkun és hajdú kiváltsá-

gos helységekkel vehette fel a versenyt, sőt – mivel önerőből voltak képesek 

megőrizni autonómiájukat a 15. századtól, testületi kiváltság birtokában nem 

uniformalizálódtak – szervezettség tekintetében, túl is haladta a két város azokat.5 

Ennek jelentősége a nemesi jogrend, kiváltság felszámolása hangsúlyozódott erő-

teljesen, a 19. század közepén.  

Az 1870-es évek közigazgatási átszervezése során Kecskemétből törvényható-

sági város lett (e jogállást csupán néhány, egykori szabad királyi város érdemelte 

ki), míg Cegléd és Nagykőrös rendezett tanácsú városi rangot kapott, hasonlóan a 

jászkunsági és hajdúsági nagyobb mezővárosokhoz (az egykori kiváltságos terüle-

tek kisebb helységeit a „község” települési kategóriába sorolták). 

A mezőváros-minőség fontos kritériuma az adózás módja. A 14–15. század-

ban cenzuális viszony jellemzi a Három Város és földesuraik kapcsolatát. A föl-

desúri adót és egyéb szolgálatokat egy összegben fizették meg a városi közössé-

gek. Ez a helyzet elősegítette viszonylagos függetlenségük megmaradását, erősö-

dését, megteremtve az önrendelkezés lehetőségét. A török hódoltság korában is – 

ellentétben a királyi Magyarországgal, ahol fokozottan kerültek közvetlen földes-

úri függőségbe a mezővárosok –, folytonos maradt a cenzuális viszony. A Három 

Város kiváltságainak biztosítása fejében egy összegben fizetett adót évi két alka-

lommal a törököknek, úgyszintén a vármegyének és földesurainak is. Kecskemét 

és Nagykőrös egészen a 19. század eleji redempcióig cenzuális viszonyban volt 

földesuraival, Cegléd viszont jobbágysorba süllyedve a 18. század második felé-

ben, az urbáriumban megállapított adót fizette, s dézsmát, robotot, forspontot, 

különböző konyháravalókat (culinale) szolgáltatott földesurának, egészen az 

1830-as évek végéig. Az 1836/38-as országgyűlés törvényeinek hatására ekkor 

válthatták meg egy összegben földesúri tartozásaikat, s fizették a cenzust egészen 

a jobbágyfelszabadításig, amelyet az 1853. évi úrbéri pátens szentesített. 

A mezővárosi privilégiumok között legfontosabb a vásártartás joga. Kecske-

mét Borbála királyné adománya révén árumegállítási joghoz jutott 1415-ben, de 

földesúri kézre kerülve, a másik két városhoz hasonlóan, a vásártartás joga jelen-

tette csupán legfőbb kiváltságukat. A mezővárosi árutermelő mezőgazdaság és a 

hozzá kapcsolódó kézműipar nemcsak lokális, de nagyobb körzet, sőt távolsági 

kereskedelem vásárfunkcióit is megteremtette a Három Városnak. A 15. század-

tól tarthattak vásárt évente három alkalommal (a legnagyobb hírnévre a kecske-

méti fehértói vásár tett szert, amelyet két hétig tartottak a Ballószög és Matkó-

puszta határánál elterülő Fehér-tó körül, s amely vetekedett a hortobágyi hídi vásár 

jelentőségével), s a kommunitások foglalkozhattak árutermelő tevékenységük 

gyümölcseinek távolsági értékesítésével is (pl. sőre vagy hízómarha, gyümölcs).  

 
 5  Novák 2011a. 



844 

A török hódoltság korában a zavaros politikai viszonyok nehezítették, illetve le-

hetetlenné tették a vásártartást, ennek ellenére nagy méreteket öltött a hetivásá-

rozás. Jelentős maradt a táji cserekereskedelem, s fokozódott a külföldre irányuló 

jószágkereskedelem. 

A vásártartás jogának elnyerése alapvetően szolgálta a földesúr érdekeit is, 

ezért a mezőváros mindenkor számíthatott a földesura támogatására. A török 

hódoltság korában, mint hangsúlyoztuk, meglazultak a földesúrhoz kötődő szá-

lak, s ahogyan a Három Város erősíthette autonómiáját, úgy élhetett privilégiu-

maival. A 17. század végére, összekuszálódva a földesúri birtokviszonyok, fele-

désbe merült a birtokjog, homály fedte annak tényét is, hogy valamikor a vásár-

tartási jog megszerzésében a földesurak jeleskedtek volna. Ezt igazolja Nagykő-

rös esete is, amely városnak nem csupán autonómiáját (1693), de vásártartási jo-

gát is szentesítette I. Lipót császár. Ezért írhatta kőrösi krónikájában Balla Ger-

gely a 18. század közepén, hogy azt „nem a földesurak szerzették”, hanem a vá-

ros, és ezért „jussa sincs hozzá senkinek”.6 A két „szabadalmas város” – de a föl-

desúri függőségben lévő Cegléd is – újabb vásártartási privilégiumot szerzett a 

18. században, Kecskemét ötre, a másik két város négyre növelve a vásártartás 

napjainak számát. 

Az alföldi mezővárosi fejlődés sajátosságaként a Három Város területgyara-

podását is településkoncentráció idézte elő. A 13. században végbement termé-

szetes depopulációnak tulajdoníthatóan – s részben a tatárjárással is magyarázha-

tóan – alakult ki az egyes helységek tágas határa, a törzshatár, amelyhez a 16–17. 

századi háborús pusztítások következményeként tekintélyes nagyságú, kiterjedt 

pusztai külső határ kapcsolódott. Az elpusztult falvakat mint pusztákat árendál-

ták, zálogolták, s részben örökös tulajdonként meg is vásárolta Kecskemét és 

Nagykőrös mezőváros, ahol nagyarányú jószágtenyésztést folytathattak. Tehát az 

árutermelésnek biztosított lehetőséget és teret a puszta. A külső határ nagysága 

változó volt, egy részüket a 19. század eleji redempcióval Kecskemét és Nagykő-

rös meg is szerezte örök tulajdonként. Kecskeméthez tartozott Ágasegyháza, 

Borbásszállás, Felső-Alpár, Szentkirály, Szentlőrinc, Nagykőröshöz pedig Nyárs-

apát, Pótharaszt és Tetétlen puszta. Cegléd határát puszta nem gyarapította. 

A tágas belső határ és a puszták az árutermelő mezőgazdaság számára biztosí-

tott alapokat, s ez a Három Város gazdasági – és társadalmi – prosperitását bizto-

sította.  

Az autonómia sajátosságából következően fejlett társadalmi viszonyok jellem-

zik a Három Várost. A laza jobbágyi függőség, az önkormányzat megerősödése, a 

szabad gazdálkodási lehetőségek korai árutermelő viszonyokat teremtettek a feu-

 
 6  Szabó–Szilády 1856. 
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dalizmusban, a polgári fejlődésnek egy korai, sajátos magyar módját, amelyet a 

vagyonos cívisgazdák társadalma reprezentál. 

A Három Város társadalmának gerincét a cívisek, parasztpolgárok alkották, az 

agrárjellegnek megfelelően. A belső határon és a külső pusztákon gazdálkodva 

gyarapították vagyonukat, tetemes jövedelemre tettek szert a kor legrentábilisabb 

agrártermeléséből, a jószágtenyésztésből és kereskedelemből. A szabad paraszt-

polgár, a cívis mentes volt a jobbágyi kötöttségektől: a városi tanács (magistrátus), 

illetve a városközösség (kommunitás) jóvoltából birtokolhatott földeket, ahol önál-

lóan gazdálkodott, s maga foglalkozott megtermelt javainak értékesítésével is.  

A város irányítása is a cívisek kezében volt. Érdekeiknek megfelelően vették kéz-

be a közösség sorsát. Ez az érdekeltség azonban megfelelt az egész mezővárosi 

közösség érdekviszonyainak. 

Míg a 16–17. században a kisnemesség jelentéktelen tényező volt a Három 

Városban, szerepük lényegesen növekedett a 17. század végétől, a 18. században. 

A rendi viszonyok között csupán ők képviseltek potenciális erőt a korábbi, fejlett 

önkormányzat, autonómia megoltalmazásában. Védte őket is a Werbőczy-féle 

jogrendszer, a Tripartitum. A kisnemes azonban életmódjában kevésbé különbö-

zött a cívisgazdától, vagyoni helyzetének megfelelően a különböző mezővárosi 

társadalmi rétegbeliekhez hasonlóan: gazdálkodott, felesleg termelésére rendez-

kedett be, s minél nagyobb jövedelem megszerzésére törekedett. Ahogyan birto-

kolta a kommunitás földjét, úgy kellett kivennie részét a közös terhek viseléséből.  

A 17. század végétől fokozatosan vették át a kisnemesek a város irányítását. Te-

hát, vagyonilag tekintélyes „cívisgazdák” is lehettek, viszont nemesi oklevelük ré-

vén többnek számítottak: olyan társadalmi erőnek, amely a birtokképtelenséggel 

(incapacitas) sújtott nemtelen, jobbágy jogállapotú mezővárosi közösség „birtok-

képességét” biztosította. Kecskeméten és Nagykőrösön, főként ez utóbbi helyen, 

mindvégig megőrizték vezető szerepüket a kisnemesek. Cegléden a földesúri füg-

gőségbe kerülés s a jobbágy telekszervezet kialakítása kizárta a társadalmi fejlődés 

útjának ezt a lehetőségét.  

A „Három Város” társadalmi viszonyainak legfőbb sajátossága a kisnemesség 

progresszív szerepe, amely réteg a sajátos magyarországi viszonyoknak megfele-

lően, a polgári lét gyengesége miatt erősödhetett meg Kecskeméten és Nagykőrö-

sön a 17. század második felétől, Cegléden pedig, a klarissza apácarend, majd a 

vallásalapítványi uradalom földesurasága miatt, kirekedtek a hatalomból. Itt to-

vábbra is jelentéktelen társadalmi erő maradt az armalista nemesség, hasonlóan a 

jászkun és hajdú mezővárosokhoz. 

A mezőváros mezőgazdasági jellegéből fakadóan a nagyszámú szolga, béres és 

pásztor társadalmi réteg jelentősége hangsúlyozódik a Három Városban.  

A progresszív gazdálkodás, fejlett üzemszervezet túlfeszítette a kisközösségi, el-

sődlegesen a családi, rokonsági, tehát vérségi kereteket, szükségszerűen a bér-
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munkán nyugvó árutermelést helyezve előtérbe. Jól példázza mindezt a felső-

magyarországi területekről – Árva, Zólyom, Trencsén, Turóc, Gömör, Nógrád, 

Hont vármegyékből, sőt Lengyelországból is – érkező idénymunkások foglalkoz-

tatása a 18–19. században, sőt a 20. század elején is. 

A „Három Város” társadalmában jelentős erőt képviseltek a kézműiparosok, s 

részben a kereskedők (a 18. században a görögök, a 19. század közepétől a zsidó-

ság) rétege. A mezővárosi keretek között bizonyos mértékig a polgáriasodást 

képviselik és testesítik meg ők. 

Hogy a céhek viszonylag későn kezdtek szerveződni – a 16. század közepétől 

vannak rájuk vonatkozó adatok –, az a mezővárosi jelleggel is magyarázható. El-

sődlegesen azzal a ténnyel, hogy a kézműipar alárendelt szerepet játszott az agrár-

termelésre berendezkedett mezővárosokban az Alföldön, ellentétben más vidé-

kekkel, ahol a kézműipar fejlődésének voltak meg a legfontosabb feltételei, így 

például az ipari nyersanyagokban gazdag hegyvidéki tájakon. 

A legtekintélyesebb kézműipari központtá Kecskemét vált, ahol olyan céhek 

is működtek, amelyek magukba tömörítették a másik két város mestereit is (pél-

dául a borbély-, kalapos-, kékfestő-, szappanoscéh). 

A 19. század közepétől kibontakozó kapitalista fejlődés hatott a Három Város 

társadalmának átalakulására is. A legelőfelosztás (Cegléden 1864-ben, Nagykőrö-

sön 1875-ben) révén kiteljesedő tanyahálózatban megnövekedett az önálló (ún. 

farm) tanyák száma, ahol családi erővel művelték a földet, sőt részes munkára is 

vállalkoztak, illetve vállalniuk kellett. A telepszerű, árutermelő, nagyüzemi szőlő- 

és gyümölcstermesztés, borászat, úgyszintén a kertészet, megkövetelte az egyes 

társadalmi rétegek jelentőségének megnövekedését. Számottevő társadalmi erőt 

képviselt a művelt, egyesületbe tömörülő – többségükben kisnemes – gyümölcs-

termesztésre, szőlészetre, kisállattenyésztésre szakosodott réteg s a kertész társa-

dalom. A kertkultúra felvirágoztatása a homoki tájon a kertészethez fűződik (ere-

detileg kertésznek nevezték a mezei kerteken, tanyákon élő bérmunkásokat, de 

’kertész’-nek, kertészkedőnek hívták azokat a szegényebb sorsúakat is, akik bérelt 

földön, a városhoz közel eső tanyán intenzív zöldségtermesztést honosítottak 

meg Kecskemét és Nagykőrös határában).7 

A 19. század második felében felbomlottak a céhek. A kézművesek iparegye-

sületet, majd ipartestületet hoztak létre, s ezek mellett különböző egyleteket, kö-

röket, testületeket (tűzoltóság, dalárda, olvasókör, színjátszó csoport stb.). Míg 

korábban a parasztság nem szervezkedett (a 19. század közepén a tekintélyesebb, 

vagyonos részük a kaszinóba tömörült), ekkor már ők is különböző társulatokat 

hoztak létre (olvasókörök, gazdaegyletek, vallásos csoportok). Minőségi átalaku-

lás jelzője e folyamat: fokozottabb igény a művelődésre és szakmai ismeretek el-

 
 7  Vö. Für 1983. 
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sajátítására – határozták meg működésüket. A társaságok, körök, egyletek létre-

hozásában a fejlett mezővárosok jártak elöl, így a Három Város. Erdei Ferenc az 

1930-as években nem véletlenül nevezhette az „egyletek városának” Nagykő-

röst.8 

A Három Város az Alföld agrárkultúrájában sajátos helyet foglal el, mind a 

határhasználat, mind az agrártermelés különböző ágai tekintetében. 

A Három Város pregnáns képviselője a kötetlen, mezei kertes határhasználati 

rendszernek. Legkorábban 16. századi adatok bizonyítják a mezei kertességet, de 

feltételezhetően – a birtokjogi tényezők s a határnagyság alapján –, korábban is 

meg lehetett a mezei kert. A mezei kertek eredetileg a határ különböző részén 

szabad foglalással kerültek a lakosok birtokába, majd később, a 16–17. században 

városadományként, ahol szántották és kaszálták a földet, s alkalomadtán ott tá-

rolták a takarmányt, de szállásként is szolgált, a jószág telelője volt. A 18. század 

végétől, a földművelés intenzívebbé válása során fejlődött a mezei kert komple-

xebb üzemközponttá, tanyává.  

Cegléd mezei kertes határát az 1780-as években vették rendezés alá. A felsőbb 

hatóság által korszerűnek nyilvánított nyomásos gazdálkodás bevezetésével szá-

molták fel a kötetlen határhasználati rendszert, a mezeikert-szállás üzemszerveze-

tet. A földesúri akaratnak megfelelően három nyomásra osztották ki a „fertályos” 

(¼ sessiós), „félfertályos” (⅛ sessiós) jobbágyok földjárandóságát a várostól 

északra eső területen (Fertályföldek), míg a negyedtelkeseknél nagyobb gazdák a 

távoli, kiterjedt – a városközponttól távol eső – határrészeken, dűlőkben kimért 

tanyaföldeket birtokolhattak (Fekete). Az úrbérrendezés, a jobbágytelki viszo-

nyok kialakítása súlyos csapást mért a tekintélyes vagyonnal rendelkező cívistár-

sadalomra. A jobbágytelek (sessio) nagyságát 93 holdban állapították meg, s az 

ezen felüli birtokrészt elvették a gazdáktól. Ezek a remanenciális, maradványföl-

dek, amelyből Cegléd nyugati határából alakította ki az uradalom Bercel telepes 

községet, s a többi földből pedig megszervezték a földesúri, uradalmi gazdaságot. 

A pusztákon jellegzetes, ideiglenes jószágtartó helyek voltak a nyaralók és tele-

lők, nevükben utalva arra, hogy ott nyáron és télen tartották az állatokat. 

A 19. század második felében, a legelőfelosztás után teljesedett ki a tanya-

rendszer. A feltört legelőn épültek fel az önálló tanyák, s itt, valamint a határ ha-

gyományosan földművelésre fogott részén működtek a mezővárosi gazdák csalá-

di üzemeltetésű tanyái, valamint a konvenciós cselédek és kertészek által lakott 

tanyák.  

A Három Város gazdasági struktúrájának legfőbb jellemzője az árutermelő 

jelleg, a saját, illetve családi szükségleteket meghaladó gazdálkodás produktivitása. 

 
 8  Erdei é. n. 
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A 19. század derekáig az állattenyésztés volt a legfontosabb mezőgazdasági 

ágazat. Ennek kedvező lehetőséget biztosított a 13–14. században kialakult tágas 

határ, valamint a 16–17. századi hatalmas méreteket öltött pusztásodás. A tágas 

legelőterületen külterjes állattartás valósult meg. A hízott, sőre marha, ló, juh tö-

megesen került észak-itáliai, morva, délnémet piacokra. A 18. században össze-

szűkült a legelő területe (a homokosodás miatt erdővel, szőlővel kellett megfé-

kezni a legelőt veszélyeztető futóhomokot; Nagykőrös pusztáit mezei kert-

tanyákra osztották fel a lakosok között), csupán Kecskemét homokpusztáin 

(Ágasegyháza, Bugac, Monostor, Szer) mint egyedüli hasznos művelési ág virá-

gozhatott a külterjes állattartás, a 19. század közepi lehanyatlásig. A hanyatlással 

egyidejűleg lendült fel a kupeckedő kereskedelem. Főként a sertéskereskedelem 

virágzott, amely hizlalással párosulva, jövedelmező foglalkozás volt Cegléden és 

Kecskeméten a 19. század második felében, a 20. század fordulóján. 

A jószágtenyésztés mellett a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a zöld-

ségkultúra jelentett specifikus, potenciális gazdasági erőt. A 17–18. században 

ívelt fel ez az ágazat, a 18. század végi, 19. század eleji – a futóhomok terjedésé-

nek megakadályozását is szolgáló – jelentős méretű szőlőtelepítések tovább erősí-

tették, majd a 19. század második felében virágzott fel. A filoxéravész miatt az al-

földi homokvidékekre helyeződött a szőlőtermesztés súlypontja, s különösen al-

kalmassá vált e célra a Három Város homokkal borított határa. Kecskemét vált a 

homoki szőlészet és borászat legfőbb központjává az Alföldön. A svájci illetősé-

gű Weber Ede üzleti vállalkozása hívta életre a helvéciai nagyüzemi szőlőgazda-

ságot Ballószögön, Katonatelepen működött a hazai szőlőnemesítés kiváló egyé-

nisége, Mathiász János. Az árutermelő gyümölcstermesztés országos központjává 

fejlődött a 19. század második felében Kecskemét és Nagykőrös, de Cegléd is lé-

pést tartott velük (Unghváry-kertészeti, szőlészeti telep és pincészet). 

A 19–20. századfordulón virágzott fel a zöldségtermelő kertészet is Kecske-

méten és Nagykőrösön. A lójárgányos-vödrös, árkos rendszerű öntözéses zöld-

ségtermesztés honosodott meg a német kertészek révén a 19. század második fe-

lében, míg Cegléden a bolgárkertészet vert gyökeret a 20. század első felében. 

Az alföldi mezővárosok sajátosságaként a kézműipar nem alapvető meghatá-

rozó tényezője a fejlődésnek, hanem az agrártermeléshez szervesen kapcsolódva 

elégítette ki az alapvető szükségleteket és luxusigényeket. Kecskeméten alakultak 

meg legkorábban a céhek a 16. század közepe táján (ötvös, szabó, szűcs, szappa-

nos). A 17–18. században az alapszakmák többsége már létrehozta céhszerveze-

tét (csizmadia, kovács, lakatos, asztalos, takács). A 18. század második felében ki-

rályi rendelkezés szorgalmazta a kőműves, ács szakmák fejlesztését, a kézműipa-

rosok képzését. Ennek tulajdoníthatóan a 19. század legelején már az ácsok, kő-

művesek, bognárok is megszervezték céheiket. Mindez már jelzi a polgári igények 

erősödését is (stíljellegű, módos építkezés, hintók gyártása stb.). A szükséglet, il-
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letve a divat is megkövetelte a szakmák differenciálódását. Példaként említhető, 

hogy külön céhet alkottak a divatos ruhákat készítő német szabók és szűcsök a 

magyar szabóktól, s a szűrkészítő mesterek is önálló Szűrszabó Céhet hoztak lét-

re (Nagykőrösön 1830-ban). Legkésőbb, a 19. század közepén a cipészek is önál-

ló céhet szerveztek meg. 

Bár jelentős mennyiségű kézműipari termék áramlott a Három Városba – el-

sődlegesen is hiánycikkek, mint vas, tűzálló és egyéb cserép, faeszközök –, az it-

teni kézműipar rangosságát fémjelzik az egyes szakmák mennyiségi és minőségi 

termelékenysége. A kecskeméti és nagykőrösi ötvösök, név szerint is ismert Cseh 

György, Tar Illés, Csorcsány Mihály, Ötvös Balázs kecskeméti, Somodi István 

nagykőrösi mester, munkái a magyar ötvösművészet 17. századi remekei, s egy-

ben európai színvonalú művészi termékek.9 A szűcsmesterség nívóját fémjelzi a 

kecskeméti suba híressé válása a Duna–Tisza közén.10 A csizmadiák nemcsak 

helyben, de távolabbi vidékeken is keresett cikkeket gyártottak. A takácsok mű-

vészi munkássága is kiemelkedő a Három Városban. Rangos munkákat készítet-

tek a kovácsok, lakatosok. A remekmívű vasalások, zárak, lakatok magukon vise-

lik a barokk, klasszicista, szecesszió stílus jegyeit, s a mesterség művészi remekei, 

például Thirring Ferenc kecskeméti kovácsmester is, országos hírnévre tettek 

szert a 19–20. századforduló idején. A „kőrösi” kocsi tágabb körzetben is ismert, 

a bognár és kovács szakma remeke.11 

A mezővárosi kézműipar a Három Városban az agrártermelés s az életmód 

fejlettségét bizonyítják. A gazdaságok, háztartások tárgyi ellátottsága, felszereltsé-

ge igazolja, s a múzeumokban őrzött emlékek, hogy az itt működött mesterek 

minden időben korszerű gazdasági követelményeknek tettek eleget, s fejlett ízlés-

kultúrát elégítettek ki, alkalmazkodva a kor divatjához, a polgáriasult igényeknek 

megfelelően. 

A kereskedelem magasabb színvonala is a Három Város fejlettségének mércé-

je. Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd országos és hetivásárai, sokadalmai, fontos 

szerepet töltöttek be a különböző vidékek (Baranya, Gömör s a Felvidék más ré-

szei, Erdély, Délvidék) közötti árucsere-forgalomban.12 A külterjes állattartás ha-

nyatlásáig, a 19. század közepéig volt híres a kecskeméti fehértói vásár augusztus 

elején, amely a Lőrinc-napi kirakodóvásárral végződött. Cegléd előnyös helyzetét 

a vasút teremtette meg. A nagyobb méreteket öltő sertéstenyésztést, a kereske-

delmet, a főváros, Pest irányába erősödő forgalmat növelte meg. A kirakodóvá-

sárokon különböző, nélkülözhetetlen tárgyak, eszközök, hiánycikkek kerültek 

 
 9  B. Bobrovszky 1981. 
10  Szabó K. 1930. 
11  Novák 1982. 
12  Itt is szükséges megjegyezni, hogy napjainkban az ország legnagyobb kirakodó- és állatvásárait 

tartják Nagykőrösön a téli hónapok kivételével, minden hónap utolsó vasárnapján. 
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felhozatalra,13 amelyek nemcsak a Három Város, de tágabb vidékét is ellátták 

(például gömöri, csákvári tűzálló cseréppel, mezőtúri, vásárhelyi korsókkal, tálak-

kal, az Északi-Kárpátok vidékéről hozott faáruval, textillel). Innen gyümölcs, bor 

és értékesebb kézműipari termékek kerültek a Tiszántúlra, a Duna–Tisza köze 

különböző területeire s távolibb vidékekre. 

A Három Város kutatásának egyik legfontosabb eredménye az, hogy kísérletet 

tett egy erőteljesen a polgári fejlődés útját járó alföldi mezővárosi közösség mű-

veltségének, hagyományvilágának összefoglalására is. A mezővárosi jellegnek 

megfelelően, az agrártevékenység által teremtett paraszti életforma, a parasztpol-

gári fejlődés, nem csupán a hagyományos paraszti kultúrára korlátozódott. A me-

zővárosi fejlődésnek megfelelően, már igen korán számolni kell az intézményes 

kultúra megjelenésével, s ennek a paraszti kultúrával való összefonódásával. 

A mezővárosi önkormányzat, vezetés megkövetelte a széleslátókörűséget, 

műveltséget a paraszti életformát élőktől, a cívisektől. A bonyolult, kényes politi-

kai helyzetekben, veszélyes időben – például a török hódoltság korában, a föl-

desúri támadások idején a 18. században – alapvető szükségletként jelentkezett a 

tételes jogi ismeret, tájékozottság a világban, nyelvismeret (latin, német), amelyek 

eredményeként a mezővárosi tanács érdemlegesen tudott tárgyalni a vármegyével, 

magasabb szintű kapcsolatokra szert tenni, egészen a királyi udvarig. Az intéz-

ményes kultúra főbb jellemzője az írásbeliség, amely nélkül a Három Város aligha 

boldogulhatott volna bármely korszakban.14 

Létkérdés volt a fejlett mezővárosokban, hogy mielőbb megfelelő iskolákat 

hozzanak létre. A 16. század közepén honosodott meg a kálvinizmus a Három 

Városban, s egyeduralkodó vallássá vált Cegléden és Nagykőrösön, s korán létre-

hozták iskoláikat. Cegléden a felsőbb iskolát, gimnáziumot a római katolikus 

egyházi uradalom számolta fel a 18. század közepén. Kecskeméten a török hó-

doltság korában is megőrizte folytonosságát a katolikus egyház, a ferences rendi 

barátok révén, mivel a kolduló barátokat – Jászberényhez, Szegedhez hasonlóan 

– a török hatalom nem zaklatta s üldözte. Felsőbb iskolája révén Nagykőrös vált 

a protestantizmus fellegvárává a Duna–Tisza közén, iskolája a debreceni kollégi-

um filiájának tekinthető. A lelkész-tanárok bejárták a Németalföldet (Wittenberg, 

Leiden, Utrecht), Angliát, utat nyitva az európai szellemiség beáramlásának a Há-

rom Városba: többek között a tudós tanár, Hányoki Losonczy István, a Szentjóbi 

 
13  A napjainkban tartott vásárokon legnagyobb számban a ruhakereskedők – többségük úri cigány 

–, játékféleséget árusítók, valamint különböző mesterek (legtöbben a mézeskalácsosok, késesek, 
kötél- és szíjgyártók, bognárok, kádárok, bútorkészítők, szűcsök) fordulnak elő. Az Erdélyből ér-
kezők többsége is cigány, akik szőnyeget, rozsdamentes edénykészleteket, porcelánárut, külön-
böző szerszámokat (satu, csavarhúzó, fogóféleségek, csavarhúzók stb.) és játékokat, ruhafélesé-
geket, textilt árusítanak. A lacikonyhák száma is jelentős, akárcsak az italárusoké. 

14   Lásd Novák 2005. 
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Szabó László barátsága miatt jakobinussággal vádolt Nánási Fodor Gerzson, 

vagy a főgimnázium első igazgatója, a Berlint megjárt hegeliánus Szigethy Warga 

János. Az orientalista kőrösi Uri János (1724–1796) nem tért vissza Oxfordból, ő 

a királyi Bodley Könyvtár keleti kéziratanyagának feldolgozásának szentelte éle-

tét.15 A szellemi nyitottság fémjele a „Nagy Tanári-kar” működése a kőrösi re-

formátus főgimnáziumban, a szabadságharc bukását követő önkényuralom ide-

jén. 

A magas szintű mezővárosi iskolai oktatásnak is köszönhetően vált mindegyre 

műveltebbé a Három Város felsőbb társadalmi rétege, de szükségszerűen a sze-

gényebb, tehetséges emberek gyermekei előtt is megvolt a felemelkedés lehetősé-

ge, s további magasabb szintű iskoláztatása Debrecenben, a pesti, bécsi, pozsonyi 

jogi, mérnöki egyetemeken. Nagykőrös első krónikásának, majd főbírónak, Balla 

Gergelynek édesapja csizmadia volt, akárcsak a híres későbbi főbíró, Bakos 

Ambrusnak is (őneki köszönhetően kerülte el, illetve védte ki a város a helyben 

élő közbirtokos nemesek támadásait az incapacitas ürügyén), s nem utolsósorban, 

Katona József takácsmester fiaként válhatott Kecskeméten városi ügyésszé, s a 

nemzet nagy drámaírójává.16 

Nem véletlenül működhetett főgimnázium, református és katolikus tanító-

képző, jogi akadémia Kecskeméten és Nagykőrösön, s épülhetett fel színház az 

1890-es években Kecskemét városában. 

Az intézményes kultúra magasabb nívójának tulajdoníthatóan a polgári átala-

kulás korában is kiemelkedő a Három Város, a művelődés, önművelés fokozot-

tabb kiteljesítésében. A 19. század második felében sorra alakultak meg a külön-

böző gazdasági – köztük kertészeti – egyesületek, amelyek komoly eredményeket 

értek el az országos gazdasági kiállításokon bemutatott különböző nemesített nö-

vényfajtákkal. Mindez azt is mutatja, hogy a Három Város konjunkturális gazda-

sági fellendülése elképzelhetetlen lett volna a jól képzett szakemberek nélkül.  

A különböző gazdakörök, majd a 20. század első harmadában megszervezett téli 

gazdasági iskolák, valamennyien a mezővárosi agrártermelők és kézművesek ré-

széről mutatkozó korszerűségi igényt jelzik. Itt említhető meg, hogy a két világ-

háború között – Herke Sándor irányításával – számottevő kísérletet folytattak a 

kőrösi gazdák Tetétlen-puszta szikes talajának javítása érdekében.17 A magasabb 

szellemi színvonal áthatotta a mezővárosi parasztpolgárság gazdasági és társa-

dalmi igényeit. Jól példázza ezt Mathiász János esete is, aki a filoxéravész után ke-

rült ide Tokaj-Hegyaljáról, és csodát művelt a homokon, jó példát mutatott az ér-

 
15  Novák 1994: 695–696. 
16  Novák 1997, 1994: 696–697. 
17  Lásd Szabó I.–Szabó L. 1978. 
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telmesebb gazdáknak. Az ő példáját követte Kocsis Pál, Csókás József Kecske-

méten, B. Tóth Ferenc Nagykőrösön és Unghváry László Cegléden. 

A mezővárosi önrendelkezés, korszerű, előremutató gazdaság, fejlett intéz-

ményes kultúra egyben predesztinálta a paraszti tudatvilágot, viselkedést, a hie-

delmek és szokások alakulását. Az egyházi és világi hatalom szabályozó tevékeny-

sége az egységes paraszti kultúra kialakulását kívánta elősegíteni – például a visel-

kedés rendszabályozása, hiedelmek és szokások tilalmazása, sőt üldözése által –, 

amely azonban, a mezővárosi fejlettségből fakadóan, az alsóbb társadalmi rétegek 

nagyfokú mobilitása miatt kevésbé valósulhatott meg (jól igazolja mindezt példá-

ul a díszes suba varrása és népszerűsége, holott a 19. század első felében még szi-

gorúan tiltották annak készítését és viseletét, vagy a fonóbeli élet fellendülése 

Cegléden a 19. század második felében, amelyet tilalom sújtott korábban). 

A 16–17. században az egész mezővárosi társadalmat a nyitottság jellemzi, de 

a nyitottság a 18. századtól mindinkább az alsóbb társadalmi rétegbeliekre, betyá-

rokra, ridegekre, szolgákra, pásztorokra korlátozódik, akik nélkül a fejlett mező-

városi gazdasági struktúra megbénult volna. A nagyfokú migráció, a mobilitás az 

interetnikus vonásokat súlypontozza, s egyben jelzi a paraszti kultúra heterogeni-

tását, színességét is. A migráció ugyan fokozza a tarkaságot, azonban kevésbé hat 

az egységesség kialakulására. Például a „bévödölés”, „rekölés” felbukkanása dél-

nyugat-dunántúli migrációs hatásra vezethető vissza, s a „bakfazékolás” szokása 

pedig a szomszédos jász pusztákról történő katolikus népesség bevándorlásával 

hozható összefüggésbe a református Nagykőrösön. 

A Három Város népi, paraszti kultúráját tehát a színesség jellemzi; a hiedel-

mek, szokások között felbukkannak archaikus elemek s interetnikus hatást tükrö-

zők egyaránt. A népi kulturális örökség, hagyományvilág mozaikszerűsége éppen 

a mezővárosi fejlődés, intézményes kultúra által szabályozva, az egységesítés 

szándékával vált sajátosan „mezővárosivá”, amely éppen – sokrétűségében, vál-

tozatosságában, vallási felekezeti különbözőségeiben – a Három Város sajátos 

karakterrel bíró kulturális öröksége. 

 

 



853 

IX. IRODALOM 
 
 
 
ANTALFI Gyula 

1982  Reformkori magyar városrajzok. Budapest 
ARANY László – GYULAI Pál (szerk.) 

1872 Magyar Népköltési Gyüjtemény. Uj folyam. A Kisfaludy Társaság megbí-
zásából szerkesztik és kiadják Arany László és Gyulai Pál. Elegyes gyűjté-
sek Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztették Arany 
László és Gyulai Pál. Pest (az Athenaeum tulajdona) 

A REGÉLŐ ISTVÁN BÁCSI [MÁYER ISTVÁN] 
1857  Mulatva oktató családkönyv a magyar nép számára. Számos ábrázattal. Pest 

ÁDÁM Gerzson 
1904 Nagykőrösi Athenas. Nagykőrös 

ÁDÁM Gerzson – JOÓ Imre 
1896 A Nagy-Kőrösi Ev. Ref. Főgymnasium Története. Nagykőrös 

ÁDÁM Ferenc 
2001  Szentkirály évszázadai. Szentkirály 

БAГAP, Л. Г. 
1984 Русские народные сказки сибири о убескоенкое. Новосибирск 

BAGI Zoltán Péter – HORVÁTH Adrienn 
2012  Mozaikok a Magyar Királyság 16–17. századi történetéből. Budapest: História-

antik Könyvkiadó 
BAKÓ Ferenc 

1987 Palócföldi lakodalom. Budapest: Gondolat Kiadó 
BALANYI Béla 

1968 Kecskemét gazdasági jelentősége a XVIII. század végéig. In Heltai Nándor 
(szerk.): Kecskemét. Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről. Kecskemét 

1975 A Nagykőrös határában 1879-ben és 1894-ben folytatott ásatásokról. Studia 
Comitatensia 2. 13–36. Szentendre 

1994 A nagykőrösi szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés múltja. In Novák 
László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. 529–552. Studia 
Comitatensia 23. Szentendre  

BALASSA Iván 
1960 A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1973  Az eke és a szántás története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1974  Herman Ottó és Kada Elek vitája a Kecskemét környéki pásztorkodásról. 

Cumania II. 75–94. Kecskemét  
1994  Az ásó és a vele végzett munka Magyarországon. In Novák László (szerk.): 

Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. 23. 423–458. Szentendre 
BALLA Gergely 

1856  Nagykőrösi Krónika. Oklevéltárral kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. 
Kecskemét. 



854 

BALOGH István 
1954–1955 Határhasználat Hajdúböszörményben a XVIII. században. Ethnographia 

LXV. 441–457.; Ethnographia LXVI. 99–124. 
1965 Az alföldi tanyás gazdálkodás. In Szabó István (szerk.): A parasztság Ma-

gyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. 429–479. Budapest: Akadé-
miai Kiadó  

1969 Hajdúság. Budapest: Gondolat Kiadó 
1973 A cívisek világa. Budapest: Gondolat Kiadó 
1981 A rendi állam várospolitikája. Mezőgazdasági termelés és agrártársadalom. 

In Rácz István (szerk.): Debrecen története 2. 91–215, 273–308. Debrecen 
BALOGH Sándor 

é. n. Abony és a Kinizsi család. Abony. (Kézirat) 
1975 Abony történeti és művészeti emlékei (1450–1741). Ceglédi Füzetek 21. 

Abony 
BARABÁS Jenő 

1964 Békés megye néprajza a XVIII. században. A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
Kiadványai, 58–59. Gyula 

BARKÓCZY László – FÜLÖP László 
2009 Horváth Marinith Ferenc, a gyulai vár parancsnoka (1566). A Békés Megyei 

Múzeumok Közleményei 33. 67–80. Békéscsaba 
BARNA Gábor 

1978  Hiedelmek és szokások Nagykőrösön. Adatok a mezőváros folklórjához. 
In Novák László (szerk.): Tanulmányok Nagykőrös történetéből és nép-
rajzából. Acta Musei de János Arany Nominati – Az Arany János Múzeum 
Közleményei I. 433–498. Nagykőrös 

1979  Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest: Akadémiai Kiadó 
BARTA Gábor – FEKETE NAGY Antal 

1973 Parasztháború 1514-ben. Budapest 
BARTHA Elek 

1992  Vallásökológia. Debrecen: Ethnica 
BÁCSKAI Vera 

1965 Magyar mezővárosok a XV. században. Értekezések a történeti tudományok 
köréből 37. Budapest: Akadémiai Kiadó 

BÁLINT Alajos 
1962 A középkori Nyársapát lakóházai. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1960–

62. 39–115. Szeged 
BÁLINT Sándor 

1973 Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest: Szent István Társulat 
1975 Tombácz János meséi. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1976–1977, 1980 A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete I–III. Szeged 
1977 Ünnepi kalendárium I–II. Budapest: Szent István Társulat 

BÁRTH János 
1974 Duna-melléki pusztai tartozéktelepülések a 18–19. században. In Hoffer 

Tamás – Kisbán Eszter – Kaposvári Gyula (szerk.): Tanyák. 97–116. Szol-
nok  

1975 A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa 



855 

1996 Szállások, falvak, városok. A magyarság települési hagyománya. Kalocsa 
BÁRTH János (szerk.) 

1984 Kecel története és néprajza. Kecel 
BECK Zoltán 

1980 Népszokások Békés megyében. Békéscsaba 
B. BOBROVSZKY Ida 

1980 A XVII. századi mezővárosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen). 
Budapest: Akadémiai Kiadó 

BELLON Tibor 
1973 Karcag város gazdálkodása (földművelés). Szolnok 
1974 A karcagi tanács gazdasági irányító szerepe a 18–19. században. In Hoffer 

Tamás – Kisbán Eszter – Kaposvári Gyula (szerk.): Mezőváros. 75–84. 
Szolnok 

1979 Nagykunság. Budapest: Gondolat Kiadó 
BELLON Tibor – SZABÓ László (szerk.) 

1987 Szolnok megye népművészete. Budapest: Európa Kiadó 
BENCSIK János 

1971 Paraszti állattartás Hajdúböszörményben. Tanulmányok Hajdúböszörmény 
Néprajzához III. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 

BENCSIK János (szerk.) 
1974 Polgár története. Polgár 

BENDA Kálmán 
1976 A reformáció Magyarországon. Valóság XIX/12. 19–30. 

BENDE László 
1929  A kecskeméti szőlő- és gyümölcstermesztés fejlődéstörténete. Kecskemét 

BENKÓ Imre 
1897 Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Nagykőrös 
1908 Nemes családok Nagy-Kőrösön 1848 előtt. Nagykőrös 
1913 Visszapillantás kaszinónk hetvenötéves múltjára. Nagykőrös 
1930 A három város törvényszéke. Az Arany János Társaság Évkönyvei 1929–30. 

153–164. Nagykőrös 
BENKŐ Elek 

1980 A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton. 
Studia Comitatensia 9. 315–424. Szentendre 

BENKŐ Zsuzsanna 
1982 Cegléd a magyar honfoglalás időszakában és az Árpád-korban. In Cegléd 

története (szerk. Ikvai Nándor). Studia Comitatensia 11. 65–82. Szentend-
re 

BÉL Mátyás 
1977 Bél Mátyás Pest megyéről. Pest Megyei Múzeumi Füzetek. Szentendre 

BÉRES András 
1967 Rozsályi népmesék. Budapest: Akadémiai Kiadó 

BICZÓ Ilona 
1908 Nagykőrösi fejfák. Néprajzi Értesítő XVIII. 166–173. 

 
 



856 

B. MIKES Katalin 
1979 Kecskemét város tanácsa a XV–XIX. században. In Iványosi-Szabó Tibor 

(szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából II. 5–57. Kecskemét 
BOROS Ádám 

1935 Nagykőrös vidéki homoki erdők növényvilága. A Nagykőrösi Múzeumkör 
Kiadványa 1. Nagykőrös 

BOROSS Marietta 
1963 A kecskeméti homoki zöldségtermesztés. Ethnographia LXXIV. 202–229. 

BOROSY András 
1997 Pest-Pilis-Solt vármegye 1828. évi regnicolaris összeírása I–II. Pest Megye 

Múltjából 8/1–2. Budapest: Pest Megyei Levéltár 
BORZSÁK Endre 

2009 Juhászok, betyárok, garabonciások. Válogatás a 100 éve született monori néprajzku-
tató írásaiból, gyűjtéseiből, megmaradt kézirataiból. Monor: Borzsák Endre Ha-
gyományőrző Egyesület 

BÖŐR László 
1978 Nagykőrös gazdasági és társadalmi viszonyai a két világháború között. In 

Novák László (szerk.): Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. 169–
271. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János Arany 
Nominati – I.) Nagykőrös 

BUZA János 
1977 A tallér és az aranyforint árfolyama, valamint szerepe a pénzforgalomban 

Magyarország török uralom alatti területén a XVII. században (Nagykőrös, 
1622–1682). Történelmi Szemle XX. 73–106. 

1984 Török kori állattartásunk a „vadszám” és az adózás tükrében. Századok 
CXVIII. 5–63. 

2012 Egy nagykőrösi nemes győri kapcsolatai a 17. században. In A történettudo-
mány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. 77–93. Bu-
dapest–Győr 

CSÁKÁNY Vendel 
é. n. Horogra Kecskemét! Összegyöpözte Csákány Vendel. Nagykőrös 

DANKA Balázsné 
1967 Egy parasztasszony élete. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 15446. 
1968 Emlékezések. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 15888. 
1970 Vegyes néprajzi gyűjtés. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 16856. 

DANKÓ Imre (szerk.) 
1975 Hajdúszoboszló monográfiája. Hajdúszoboszló 
1983 Békés város néprajza. Békés 

DANYI Dezső – DÁVID Zoltán (szerk.) 
1960 Az első magyarországi népszámlálás (1784–1787). Budapest: Központi Statisz-

tikai Hivatal Könyvtára 
DÁM László 

1972 A hajdúböszörményi szőlők népi építkezése. Tanulmányok Hajdúböszörmény 
Néprajzához II. Közlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Néprajzi Intézetéből 25. Debrecen 

1975 A Nagy-Sárrét népi építészete. Debrecen 



857 

1982 Lakóházak a Nyírségben. (Studia Folkloristica et Ethnographica 6.) Debre-
cen: KLTE Néprajzi Tanszék 

1986  A lakóház táji változatainak és történeti fejlődésének problémái az Alföl-
dön. In Novák László – Selmeczi László (szerk.): Falvak, mezővárosok az 
Alföldön. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János 
Arany Nominati IV.) 237–252. Nagykőrös 

DEÁKY Zita 
1996 A bába a magyarországi népi társadalomban (XVIII. század vége – XX. század 

közepe). Centrál Európa Alapítványi Könyvek 4. Budapest 
DERCSÉNYI Dezső (szerk.) 

1958 Pest megye műemlékei I. Budapest: Akadémiai Kiadó 
DOBROSSY István 

1978 Dohánytermesztés a Nyírségben. (Studia Folkloristica et Ethnographica 2.) 
Debrecen: KLTE Néprajzi Intézet 

DOMONKOS Ottó 
1955  Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. Néprajzi Értesítő XXXVII. 191–215. 
1981 A magyarországi kékfestés. Budapest: Corvina Kiadó 

DOROGI Márton 
1962 A kunsági kisbunda. Szolnok 

DÖMÖTÖR Tekla 
1964 Naptári ünnepek, népi színjátszás. Budapest: Akadémiai Kiadó 

ENTZ Géza – GENTHON István – SZAPPANOS Jenő 
1961 Kecskemét. Budapest 

EPERJESSY Géza 
1967 Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon 1686–1848. Budapest: 

Akadémiai Kiadó 
ERDEI Ferenc 

1937 Futóhomok. Budapest: Athenaeum Kiadó 
1941 Tanyás települések földrajzi szemlélete. Földrajzi Közlemények LXIX. 103–

113. 
1942 Magyar tanyák. Budapest: Athenaeum Kiadó 
1974 Magyar város. Budapest: Akadémiai Kiadó 

ERDÉSZ Sándor 
1968 Ámi Lajos meséi I–III. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1974 Nyírség. Budapest: Gondolat Kiadó 

ÉGETŐ Melinda 
1974 Zenta környéki szállások. In Hofer Tamás – Kisbán Eszter – Kaposvári 

Gyula (szerk.): Tanyák. 117–132. Szolnok 
1993 Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés. In Kisbán Eszter (szerk.): 

Néprajzi tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó 
ÉRI István 

1962 Mezei kertek Nyársapáton a XVI. században. Agrártörténeti Szemle IV. 182–
192. 

FARKAS Péter 
1985 A természettudós tanár: Szigethi Warga János. Az Arany János Társaság Év-

könyvei XIX. (1984–1985) 68–73. Nagykőrös 



858 

FAZEKAS Mihály 
1979 Kunmadaras juhászata. Karcag 

FAZEKASNÉ BÁTHY Edit – FAZEKAS Ernő 
1921 Falucsúfolók, mese, vegyes hiedelemanyag, lakodalmi vegyes. Néprajzi Mú-

zeum Ethnológiai Adattár 1932. 
FEKETE István 

1978  Nagykőrös város virilis képviselői (1878–1943). Studia Comitatensia 8. 193–
210. Szentendre 

FEKETE Lajos – KÁLDY-NAGY Gyula 
1962 Budai török számadáskönyvek 150–1580. Budapest: Akadémiai Kiadó 

FERENCZI Imre 
1970 Egy bőségvarázsló rítus elterjedése a Dél-Alföldön. (Néprajzi Dolgozatok 23.) 

Szeged: JATE Folklór Tanszék 
1980–1981  Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és a felső-tiszai néphitben. (Néprajzi Dol-

gozatok 37.) Szeged: JATE Folklór Tanszék 
1982 Tiszaháti és felső-tiszai néphit és népszokások. (Néprajzi Dolgozatok 41.) Sze-

ged: JATE Folklór Tanszék 
FERENCZI Imre – UJVÁRY Zoltán 

1962 Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. (Műveltség és Hagyomány IV.) Bu-
dapest: Tankönyvkiadó 

FÖLDES László 
1965 Pásztorkodás. Kecskemét–Bugac. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 

8283. 
FÖLDI József 

1901 Kecskeméti népballadák. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 3605. 
FÜR Lajos 

1972 A filoxéravész hatása a homoki szőlőtermesztés fellendülésére. Agrártörté-
neti Közlemények, XIV. 108–111. 

1983 Kertes tanyák a futóhomokon. Tájtörténeti tanulmány. Budapest: Akadémiai Ki-
adó 

FÜZES Endre 
1984 A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Budapest: Akadémiai Kiadó 

GALÁNTAI FEKETE Béla 
1927 Nagykőrös. Magyar Város Monográfiák. Budapest 

GALGÓCZY Károly 
1877 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monographiája. Budapest 
1896  Nagy-Kőrös város Monographiája. Budapest 

GAZDA László – VARGA Gyula (szerk.) 
1989 Hajdú-Bihar megye népművészete. Budapest: Európa Kiadó 

GÁL Dezső 
1950 Kecskeméti gyümölcstermelés. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 2421. 
1951 Kecskemét gyümölcstermelése. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 7508. 
é. n.   Kecskeméti népdalok. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 2613. 

GÁRDONYI Albert 
1936 Budapest történetének okleveles emlékei. Budapest 

 



859 

GÁRDONYI Géza 
2012 Dávidkáné. (Gárdonyi Géza művei 5.) Budapest: Kossuth Kiadó 

GESZTHELYI NAGY László 
1938 A homok hősei. Csókás József, B. Tóth Ferenc, Mathiász János és Ungváry 

László. Kecskemét 
GYIMESSI Sándor 

1975 A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. Budapest: 
Akadémiai Kiadó 

GYÖRFFY György 
1966 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza A–CS. Budapest: Akadémiai 

Kiadó 
GYÖRFFY István 

1908–1909  A Nagykunság és környékének népies építkezése. Néprajzi Értesítő IX. 1–
18.; X. 30–40, 65–78. 

1910 A nagykun tanya. Néprajzi Értesítő XI. 129–148. 
1926a Hajdúböszörmény települése. Föld és Ember VI. 117–210. 
1926b Az alföldi kertes városok. Néprajzi Értesítő XVIII. 105–136. 
1927 Das Bauwesen der Hirten in ugarischen Tiefland. A Debreceni Tisza István 

Tudományos Társaság Honismertető Kiadványai IV. (1927–1928) 13–14. füzet. 
Debrecen 

1930 Magyar népi hímzések I. Cifraszűr. Budapest 
1937 A magyar tanya. Földrajzi Közlemények LXV. 75–93. 
1943a Magyar Nép – Magyar Föld (sajtó alá rendezte Györffy György). Budapest: 

Turul Kiadó 
1943b Pásztorépítkezés a magyar Alföldön. In Magyar Falu – Magyar Ház (sajtó 

alá rendezte Györffy György). 161–221. Budapest: Turul Kiadó  
HÁNYOKI LOSONCZY István 

1781 Hármas Kis Tükör. Pozsony 
HEGYI Klára 

1976 Egy világbirodalom végvidékén. Budapest: Gondolat Kiadó 
1986 A török adminisztráció és az alföldi mezővárosok. In Novák László – 

Selmeczi László (szerk.): Falvak, mezővárosok az Alföldön. (Az Arany János 
Múzeum Közleményei – Acta Musei de János Arany Nominati IV.) 307–
324. Nagykőrös 

HERMAN Ottó 
1873–1905  Könyvészeti és helyszíni adatgyűjtés „A Nyékről”. Néprajzi Múzeum 

Ethnológiai Adattár 5047. 
1896 Bugacz pásztoréletéből. Vasárnapi Újság. Budapest 
1889–1897  Úton útfélen. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 182. 
1896 Bugaczi forgácsok, kutyafuttában szedve. Adalék a bugaczi pásztorok szó-

kincséhez. Vasárnapi Újság. Budapest 
1904 Adatkijegyzés Kada Elek-levelekből a szilaj pásztorkodásra, szárnyékra, 

kappantanyára, tarhóra, gömölyére, vajra stb. Néprajzi Múzeum Ethnológiai 
Adattár 4332. 

1909 Könyvészeti adatgyűjtés Takáts Sándor művei alapján az állattartásra, 
földművelésre. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 4333. 



860 

1910 Könyvészeti adatgyűjtés a marhák, lovak színére, szőrére, jegyeire, stb. Ta-
káts Sándor művei alapján. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 4359. 

1914 A magyar nagy ősfoglalkozása. A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest: Ter-
mészettudományi Társulat 

HÉJJAS Pál 
1992 Az a híres Bogár Imre… A Bogár betyárbanda története. Pest Megyei Levél-

tári Füzetek 16. Budapest 
HÍDVÉGI Lajos 

1967 Háromszázhét népmese. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár P. 106/1967. 
1974 „Csípjünk egyet rajtuk.” 203 ceglédi anekdota. Néprajzi Múzeum Ethnológiai 

Adattár P.F. 1974. 
1965 Élő negyvennyolc. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár P. 270/1965. 
1983 Az igazi Bogár Imre. Honismeret XI/2. 
1984 Pusztabokrok I. Cegléd 
1992 Cegléd hiedelemvilága. In Novák László (szerk.): Hiedelmek, szokások az Al-

földön. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János 
Arany Nominati VII.) 729–827. Nagykőrös 

HOFER Tamás 
1974 Kísérlet a magyar tanyarendszer összehasonlító vizsgálatára. In Hofer Ta-

más – Kisbán Eszter – Kaposvári Gyula (szerk.): Tanyák. 223–237. Szol-
nok 

1980 A hazai tanyarendszer és a másodlagos településszóródás külföldi példái. 
In Pölöskei Ferenc – Szabad György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja.  
9–60. Budapest: Akadémiai Kiadó 

HOFFMANN Tamás 
1963 A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Budapest: 

Akadémiai Kiadó 
1975 Néprajz és feudalizmus. Budapest: Gondolat Kiadó 

HOITSY Pál 
1881 A ménesek világa. Vasárnapi Újság. Budapest 

HORNYIK János 
1860–1866  Kecskemét város története I–IV. Kecskemét 
1865 Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlés helyének történe-

te. Kecskemét 
1927 Kecskemét város gazdasági fejlődésének története. Kecskemét 

HORVÁTH Zoltán 
1943 Egy mezőváros céhes ipara. A nagykőrösi céhek élete és története. Nagykőrös 

IKVAI Nándor 
1972 A ceglédi vaseszközlelet. Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest megye mú-

zeumaiból) 1. 135–166. Szentendre 
IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó 

2001 Nagykőrös mezőváros 19. század közepi társadalmának ábrázolása egy 
festményen. In Korkes Zsuzsa (szerk.): Kutatások Pest megyében. Tudományos 
Konferencia III. 2000. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek Új sorozat 6.) 150–
176. Szentendre 

 



861 

IPOLYI Arnold 
1854 Magyar mythológia. Pest 

IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor 
1980 Pénzforgalom Kecskeméten 1662–1711. Századok CXIV. 71–99. 
1982 Baranyai-somogyi szökött jobbágyok Kecskeméten 1677-ben. Pécs (Klny.) 
1985 Migráció Kecskeméten 1662–1711 között. In Iványosi-Szabó Tibor 

(szerk.): Bács-Kiskun Megye Múltjából VII. 389–434. Kecskemét 
1987 Kecskeméti statutumok I. (1659–1709). Cumania. (A Bács-Kiskun Megyei 

Múzeumok Közleményei X.) 69–118. Kecskemét 
1991 Kecskeméti szabályrendeletek (1659–1849) I. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei 

Levéltár 
1996 A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei (1591–1711) I. 

(1712–1811) II. Forrásközlések I–II. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Levéltára 

2003–2004 Kecskeméti testamentumok I–IV. Kecskemét 
2008 Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból (1633–1700). I–

II. Forrásközlemények XII. Kecskemét 
2010 Nagyállattartásunk a Homokhátságon a 17. században. Agrártörténeti Szemle 

LI. 63–82. 
2012–2013 A közbiztonság hatása a Homokhátság mezővárosainak 1631–173 közötti 

gazdasági és társadalmi életére („A török alatt boldog volt Kecskemét…”) 
Agrártörténeti Szemle LIII–LIV. 1–40. 

JUHÁSZ Antal 
1969 A hantház. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1969–1. 5–19. Szeged 
1978 Adatok a szegedi tanyák kialakulásához. Ethnographia LXXXVI. 276–312. 
1982 A réti mészkő kitermelése és felhasználása a Duna–Tisza köze déli részén. 

Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből I. 145–166. Mis-
kolc 

1989  A szegedi táj tanyái. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1982–83. 2. Szeged. 
JUHÁSZ Antal (szerk.) 

1990 Csongrád megye népművészete. Budapest: Európa Kiadó 
KADA Elek 

1895  Bugacz. Pusztai élet Kecskemét vidékén. Vasárnapi Újság. Budapest 
1910  Tavaszi baromkiállításról és az őszi szétverésről tájékoztató Herman Ottó 

részére. Néprajzi Múzeum EA 4335. 
KAPÁS Tibor 

2001 Amiről a kőrösi fák mesélnek. Nagykőrös 
KATHONA Géza 

1974 Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. (Humanizmus és Reformáció 
6.) Budapest: Akadémiai Kiadó 

KÁLDY-NAGY Gyula 
1968 Statisztikai adatok a török hódoltsági terület nyugat felé irányuló árufor-

galmáról 1560–1564-ben. Történeti Statisztikai Közlemények XI/1. 
1970 Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon. (Kőrösi 

Csoma Kiskönyvtár 9.) Budapest: Akadémiai Kiadó 



862 

1971 Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546–1562). Ankara Üniversitesi dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayinlari 177. Ankara 

1977 A budai szandzsák 1559. évi összeírása. In Lakatos Ernő (szerk.): Pest Me-
gye Múltjából 3. Budapest 

1985  A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaság-
történeti adatok. In Egey Tibor – Lakatos Ernő (szerk.): Pest megye Múltjá-
ból 6. Budapest 

KÁLMÁNY Lajos 
1877–1878  Koszorúk az Alföld virágaiból I–II. Arad 
1881–1882, 1891 Szeged népe I–III. Arad 
1914 Hagyományok I–II. Vác–Szeged 

KÁLMÁN Lajos 
1968 Az etnográfiai szemlélet kialakulásának előzményei Kecskemét múltjában. 

In Heltai Nándor (szerk.): Kecskemét. Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről. 
175–188. Kecskemét 

1999 A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre. Kecskeméti Füzetek 9. Kecske-
mét 

KELETI Károly 
1875 Magyarország szőlészeti statisztikája 1860–1873. Budapest 

KISS Lajos 
1929  A nyíregyházai szűcsmesterség és szűcsornamentika. A Nyírség-kutató Bi-

zottság Dolgozatai II. Budapest 
KISS Lajos 

1980 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó 
KISS László – PATAKI Sándor (szerk.) 

1971 Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
KOCSIS Gyula 

1982 A város a jobbágyfelszabadítástól az első világháborúig. In Ikvai Nándor 
(szerk.): Cegléd története (Studia Comitatensia Tanulmányok Pest megye mú-
zeumaiból) 11. 215–262. Szentendre 

KOVÁCS Ágnes 
1982 Arany Juliska és Arany László meséi. In Novák László (szerk.): Arany János 

tanulmányok. Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János 
Arany Nominati II. 495–531. Nagykőrös 

KÓSA László 
1978  A burgonya Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó 

KŐVÁRI László 
1860 A magyar család s közéleti viseletek és szokások. Pest–Kolozsvár 

KUBINYI András 
1965 A XV–XVI. századi magyarországi városi fejlődés kérdéseihez. Századok 

XCIX. 513–521. 
LETTRICH Edit 

1968  Kecskemét és tanyavilága. Földrajzi Tanulmányok 9. Budapest: Akadémiai 
Kiadó  

 
 



863 

LIPÓTZY Sándor 
1935 Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi városság kérdése. 

Kolozsvári–Szegedi Értekezések a Magyar Művelődéstörténelem Köréből 30. Szeged 
ЛУEЧ, Р.С. 

1984 Образы батиpа и его коня. Москва 
MADARASSY László 

1909 Az ivóharang. Néprajzi Értesítő X. 
1912 Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Budapest 

MAJLÁT Jolán 
1943 Egy alföldi cívis-város kialakulása. Nagykőrös gazdaság- és társadalomtörténete a 

megtelepedéstől a XVIII. század elejéig. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság 
történetéhez 15.) Budapest 

MAKKAI László 
1957 A mezővárosi földhasználat kialakulásának kérdései. Emlékkönyv Kelemen Lajos 

születésének 80. évfordulójára. Kolozsvár 
1958 Pest megye története. In Dercsényi Dezső (szerk.): Pest megye műemlékei I. 

59–169. Budapest: Akadémiai Kiadó  
1963 Die Hauptzüge der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung Ungarns im 15–17. 

Jahrhundert. (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 53.) 27–
46. Budapest 

MARTIN György 
1974 A magyar nép táncai. Budapest: Akadémiai Kiadó 

MÁLYUSZ Elemér 
1953 A mezővárosi fejlődés. In Székely György (szerk.): Tanulmányok a parasztság 

történetéhez a 14. században. 128–191. Budapest: Akadémiai Kiadó  
1984 Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó 

MÁRKUS István 
1943 Kertek és tanyák Nagykőrösön a XVII–XVIII. században. Adalék a kertes város 

és tanya kérdéséhez. (Történeti néprajzi tanulmány.) Kecskemét 
1982 Nagykőrös. Magyarország Felfedezése. Budapest: Szépirodalmi Kiadó 

MENDÖL Tibor 
1939 Néhány szó az alföldi város kérdéséhez. Földrajzi Közlemények LXVII. 217–

232. 
1963 Általános településföldrajz. Budapest: Akadémiai Kiadó 

MÉSZÁROS László 
1979 Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén. In Iványosi-

Szabó Tibor (szerk.): Tanulmányok Bács-Kiskun megye múltjából II. 58–286. 
Kecskemét 

MÉSZÖLY Gedeon 
1931 Mátyási József és „Kalászkaparék”-ja III. Népünk és Nyelvünk III. évf. 10–

12. füzet. 241–247. Szeged 
MIKSZÁTH Kálmán 

1965 A beszélő köntös. Mikszáth Kálmán Összes Munkái 8. Budapest: Helikon Ki-
adó 

MOLDOVÁN Domonkos 
1982 A halottlátó. Budapest 



864 

MOLNÁR Balázs 
1952 Adatok a komádi tanyák történetéhez. Ethnographia LXIII. 371–407. 

MÓDY György 
1957 Adatok a betyár szó tartalmi változásához. Ethnographia LXVIII. 349–351. 

NAGY Dezső 
1956–1964  Cegléd néprajzi kutatása. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 6365. 
1959–1961  Ceglédi hírlapokból kiírt kisebb néprajzi adatok 1899–1948 között. Nép-

rajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 6630. 
NAGY Géza 

1900 A magyar viseletek története. Budapest: Franklin-Társulat 
NAGY Gyula 

1963 Hagyományos földművelés a vásárhelyi pusztán. Néprajzi Közlemények VII. 
2. Budapest 

1968 Paraszti állattartás a vásárhelyi pusztán. Néprajzi Közlemények 1968 1–2. Bu-
dapest 

NAGY Gyula (szerk.) 
1965 Orosháza története és néprajza. Orosháza 

NAGY János 
1928 Dalok, köszöntők, babonák, játékok. Pálmonostor. Néprajzi Múzeum 

Ethnológiai Adattár 259. 
NAGY Júlia 

1928 Dalok. Pálmonostor. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 263. 
NAGY Lajos 

1930 Nagykőrös város gyümölcs-, zöldség- és főzeléktermelésének állapota 
1930-ban. Nagykőrös 

1933 Amiről a kőrösi határ mesél. Nagykőrös. 
NOVÁK László Ferenc 

1973 Balla Károly (1792–1873). Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest megye 
múzeumaiból) 2. 345–350. Szentendre 

1975a Hajdúböszörmény telek- és településrendszere. A Hajdúsági Múzeum Év-
könyve II. 179–218. Hajdúböszörmény 

1975b A szőlő Albertirsa és Pilis hagyományos telekrendszerében és üzemszervezetében. 
Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest megye múzeumaiból) 3. 231–274. 
Szentendre 

1976 Egy mángorló néprajzi és szemiotikai vizsgálata. Művészet XVII. évf. 1. sz. 
39–41. 

1977 Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos paraszti gazdálkodása. 
In Szabó Ferenc (szerk.): Gyomai tanulmányok. 505–574. Gyoma 

1978a Nagykőrös mezővárosi fejlődése és településrendszere a XVII–XIX. szá-
zadban. In Novák László (szerk.): Tanulmányok Nagykőrös történetéből és nép-
rajzából. Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János 
Arany Nominati – I. 9–168. Nagykőrös 

1978b A Duna–Tisza köze temetőinek néprajza. Cumania (Bács-Kiskun Megyei 
Múzeumok Közleményei) II. 219–305. Kecskemét 



865 

1979b Nagykőrös mezőváros önrendelkezése (az 1747. és az 1817. évi statútumok). Studia 
Comitatensia (Tanulmányok Pest megyei múzeumaiból) 7. 171–211. 
Szentendre 

1979c Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszerei a XVIII. 
században (Bács-Kiskun megye helységeinek az úrbéri kérdőpontokra 
adott válaszai 1768–1769-ből). In Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): Tanulmá-
nyok Bács-Kiskun Megye Múltjából II. 461–583. Kecskemét 

1978  Fejfák a Duna–Tisza közén. (Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 1.) 
Nagykőrös 

1982a Pestis-, himlő- és kolerajárványok Pest-Pilis-Solt vármegyében a XVIII–
XIX. században. In Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): Bács-Kiskun Megye Múlt-
jából IV. 275–395. Kecskemét 

1982b Cegléd mezőváros a XVIII. században és a XIX. század első felében. In 
Ikvai Nándor (szerk.): Cegléd története. (Studia Comitatensia 11.) 121–188. 
Szentendre 

1982c Mezővárosi népművészet. Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd. (Az Arany János Múze-
um Kismonográfiái 2.) Nagykőrös 

1982d Arany János és Nagykőrös. In Novák László (szerk.): Arany János tanulmá-
nyok. Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei de János Arany 
Nominati II. 85–134. Nagykőrös 

1982e Egy XVIII. század végi, XIX. század eleji orvosló könyv Kecskemétről és 
korának gyógyító gyakorlata. In Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): Bács-Kiskun 
Megye Múltjából. IV. 469–508. Kecskemét 

1982f Kézműipari kapcsolatok a Tiszazug és a Duna–Tisza köze nagyobb mező-
városai között. In Bereczki Ibolya – Szabó László (szerk.): Kunszentmárton 
és a Tiszazug kisipara. 179–208. Szolnok 

1983a Viselkedés, házasodás egyházi és világi szabályozói, meghatározói a XVII–
XIX. században. In Novák László – Ujváry Zoltán (szerk.): Lakodalom. 
(Folklór és Etnográfia 9.) 13–29. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 

1983b Móring-móringolás. In Novák László – Ujváry Zoltán (szerk.): Lakodalom. 
(Folklór és Etnográfia 9.) 81–88. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 

1983c  Adatok a mezővárosi hiedelem- és szokáskultúrához a XVII–XVIII. szá-
zadból. A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 1982–1983. 205–212. Szol-
nok 

1986a A Három Város. Budapest: Gondolat Kiadó 
1986b Településnéprajz. Tanulmányok az Alföld településnéprajzához. (Az Arany János 

Múzeum Kismonográfiái 5.) Nagykőrös 
1987 ’Szabados Nagy Kőrös Várossa’ nemzetes főbírája, Bakos Ambrus. (Az Arany Já-

nos Múzeum Kismonográfiái 7.) Nagykőrös 
1989a A Három Város építészete. (Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 8.) 

Nagykőrös 
1989b Figurativ communication in Folk-Life. In Von Ernő Kunt (Hrsg.): Bild 

Kun de – Folk Kunde. Beträge der III. International Tagung des Volkskundlichen 
Bildforschung Komitte bei SIEF/UNESCO. 181–191. Miskolc 

1991a Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVIII–XIX. században. (Folklór és 
Etnográfia 54.) Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 



866 

1991b  A nagykőrösi ház a 17–19. században. Ház és Ember 7. 89–108. Szentendre 
1992 A hiedelem- és szokáskultúra változásának történeti-néprajzi háttere. In 

Novák László (szerk.): Hiedelmek, szokások az Alföldön I. (Az Arany János 
Múzeum Közleményei – Acta Musei de János Arany Nominati VII.) 211–
230. Nagykőrös 

1994a Nagykőrös története és néprajza a XIX. század közepéig I–II. Hej, Nagy-
kőrös híres város I/1–2. Nagykőrös Város Monográfiája I. Nagykőrös 

1994b  Szabadalmas mezővárosok az Alföldön. In Erdmann Gyula (szerk.): Pa-
raszti kiszolgáltatottság – Paraszti érdekvédelem, önigazgatás. (Rendi Társadalom 
– Polgári Társadalom 5.) 329–337. Gyula 

1995  Településnéprajz. (Néprajz Egyetemi Hallgatóknak 18.) Debrecen: Kossuth 
Lajos Tudományegyetem 

1997a A jobbágyfelszabadítás kérdései a XVIII–XIX. században. Agrártörténeti 
Szemle XXXIX. 453–481. 

1997b ’Ridegek’. In Csoma Zsigmond – Viga Gyula (szerk.): Európából – Euró-
pába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Néprajzi Látó-
határ VI/1–4. 362–369. Budapest–Debrecen 

1997c Településnéprajzi tanulmányok. Debrecen: Ethnica 
1998a  Cigányság az Alföldön a XVII–XIX. században. A hagyományos társada-

lom egy jellegzetes rétege (Ridegek). In Novák László (szerk.): Az Alföld 
társadalma. (Acta Musei de János Arany Nominati – Az Arany János Mú-
zeum Közleményei VIII.) 365–406.; 521–532. Nagykőrös 

1998b Egy nagykőrösi vadászfőhadnagy visszaemlékezése az 1848/49. évi szabadságharcra. 
(Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 11.) Nagykőrös 

1999 Kerámia Nagykőrösön. (Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfiái III.) 
Nagykőrös 

2001a Kőrösi sült májpástétom, Ceglédi alma, Pomázi hosszú szárú cseresznye, 
János-napi retek, Kovászos uborka, Kőrösi saláta, Vecsési spárgatök, 
Húskenyér. In Farnadi Éva (felelős szerk.): Hagyományok-Ízek-Régiók. Ma-
gyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek 
gyűjteménye II. Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, 
Nyugat-Dunántúl. 81, 127, l63, 172, 183, 184, 186, 195, 210. Budapest: 
Agrármarketing Centrum–Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um 

2001b Ferenc József Habsburg császár 1852. évi látogatása Nagykőrösön. In 
Korkes Zsuzsa (szerk.): Kutatások Pest Megyében Tudományos Konferencia III. 
200. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek Új sorozat 6.) 286–290. Szentendre 

2002a A zsidóság Nagykőrösön (XVII–XX. század). (Az Arany János Múzeum 
Kismonográfiái 13.) Nagykőrös 

2002b Földművelő gazdálkodás az Alföldön. (Az Arany János Múzeum Kismonográ-
fiái 14.) Nagykőrös. 

2002c Arany János és gyermekei Nagykőrösön. In Korompay H. János (szerk.): 
A két Arany. Összehasonlító tanulmányok. 22–38. Budapest: Universitas Ki-
adó  

2002d Mezőberény településnéprajza a 18–19. században. (A Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei 23.) Békéscsaba 



867 

2002e Nagykőrös társadalma az ezerkilencszázharmincas években. In Pölöskei 
Ferenc (szerk.): A falukutatás fénykora 1930–1937. 195–208. Budapest: Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  

2002f Az erotika verbális és ikonográfiai megnyilatkozása a népéletben és a 
népművészetben. In Csonka Takács Eszter – Czövek Judit – Takács And-
rás (szerk.): Mir – Susné – Him. Tanulmányok Hoppál Mihály tiszteletére. 426–
431. Budapest: Akadémiai Kiadó  

2003a  „Kiváltságos” mezővárosok a Jászkunság ölelésében. In Bánkiné Molnár 
Erzsébet (szerk.): Autonóm közösségek a magyar történelemben. (Bib-
liotheca Cumanica 4.) 167–180. Kiskunfélegyháza 

2003b Hódmezővásárhely településnéprajza, hagyományos gazdálkodása. (Az 
Arany János Múzeum Kismonográfiái 15.) Nagykőrös 

2003c A lucerna. In S. Lackovits Emőke – Viga Gyula (szerk.): Kéve. Ünnepi kötet 
a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. 95–98. Debrecen–Veszprém: 
Ethnica  

2004a  Nyársapát a 16. század közepétől a 20. század közepéig. In Kovácsné 
Csonki Katalin – Bicskei Krisztina (szerk.): Nyársapát története. A középkortól 
napjainkig. 37–66. Nyársapát 

2004b Nyomásos határhasználat terminológiái. Studia Comitatensia (Tanulmányok 
Pest megye múzeumaiból) 29. 7–15. Szentendre 

2004c Erosz a népi kultúrában (verbális és ikonográfiai megnyilatkozások). 
Tisicum (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIV.) 
269–272. Szolnok 

2005a Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében. (Archivum Musei de 
János Arany Nominati II.) Nagykőrös 

2005b Fejfa monográfia. (Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 16.) Nagykőrös 
2005c Nagykőrös mezőváros, különös tekintettel a 17–18. századi írásbeliségre. 

In Szabó András (szerk.): Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század). 
Historia Litteraria 18. Budapest: Universitas Könyvkiadó 

2006a  Redempció. A jobbágy megváltakozás két útja. Zounuk. (A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21.) 9–23. Szolnok 

2006b Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században. (Archivum Musei de János 
Arany Nominati III.) Nagykőrös 

2007a A határhasználat összefüggései: kert, szállás, tanya. Agrártörténeti Szemle 
XLVIII. 25–40. 

2007b Földbirtoklás a Három városban. In Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): 
Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. (Bibliotheca Cumanica 
7.) 95–108. Kiskunfélegyháza 

2008  Nagykőrös híres város…!” Nagykőrös város kismonográfiája. (Az Arany János 
Múzeum Kismonográfiái IV.) Nagykőrös 

2009 Egy jellegzetes mezőváros, Nagykőrös központja. Tisicum. (A Jász Nagy-
kun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII.) 423–435. Szolnok 

2011a Nemesi ellenállás a Jászkunságban, különös tekintettel Jászapátira. Zounuk. (A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 26.) 109–158. Szolnok 

2011b Nagykőrös az Oszmán Birodalomban. Adatok Nagykőrös XVII. századi 
néprajzához. Ethnographia CXXIII. 361–372. 



868 

2011c A „Mező Berényi Evang. Tótajkú Egyházban létező” Id. Kisjeszeni Jeszenszky Ká-
roly lelkipásztor számadáskönyve (1848–1890). (Chronica Bekesiensis 4.) Bé-
késcsaba 

2012a Az égettbor. Ethnographia CXXIV. 370–398. 
2012b Adatok Gömör néprajzához a 18. századból. In Tóth Arnold (szerk.): Nép-

rajz – Muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga 
Gyula tiszteletére. 590–610. Miskolc 

2013a Kiskun puszták Nagykőrös mezőváros birtokában. In Mészáros Márta 
(szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, 
történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi Lász-
ló 70. születésnapja tiszteletére. 161–193. Kiskunfélegyháza 

2013b Szőlészet, borászat, borforgalom Nagykőrösön a XVII–XIX. században. 
Agrártörténeti Szemle LIII–LIV. 41–80. 

2013c A Pálfa nem Basafa, a Pálfa őrzi a Basafát. Nagykőrös Önkormányzati Hírek 
VIII. évf. 46., 48., 50. sz. 7. 

2014  A magyar településrendszer hungarikuma: a Három Város. Forrás 46. évf. 
10. sz. Kecskemét. 60–74. 

2014b  Malmok a Három Városban. Agrártörténeti Szemle LV. 
NOVÁK László Ferenc (szerk.) 

1978 Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. (Az Arany János Múzeum 
Közleményei – Acta Musei de János Nominati I.) Nagykőrös 

1992 Hiedelmek, szokások az Alföldön I–III. (Az Arany János Múzeum Közlemé-
nyei – Acta Musei de János Arany nominati VII.) Nagykőrös 

1994 Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Studia Comitatensia (Tanulmá-
nyok Pest megye múzeumaiból) 23–24. Szentendre 

1999 Az Alföld társadalma. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei 
de János Arany Nominati VIII.) Nagykőrös 

2002  Gazdálkodás az Alföldön – Földművelés. (Az Arany János Múzeum Közlemé-
nyei – Acta Musei de János Arany Nominati IX.) Nagykőrös 

2004 Az Alföld gazdálkodása – Állattenyésztés. (Az Arany János Múzeum Közle-
ményei – Acta Musei de János Arany Nominati X.) Nagykőrös 

2008 Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. (Az Arany János Múzeum 
Közleményei XI.) Nagykőrös 

NOVÁK László Ferenc – SELMECZI László (szerk.) 
1986 Falvak, mezővárosok az Alföldön. (Az Arany János Múzeum Közleményei – 

Acta Musei de János Arany Nominati IV.) Nagykőrös 
1989 Építészet az Alföldön I–II. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta 

Musei de János Arany Nominati VI.) Nagykőrös 
NOVÁK László –UJVÁRY Zoltán (szerk.) 

1983 Lakodalom. (Folklór és Etnográfia 9.) Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 
OLASZ József 

é. n. Gyermekjátékok 1900 körül. Nagykőrös. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adat-
tár 2294. 

OROSZ István 
1960 A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században. In Szabó István 

(szerk.): Agrártörténeti Tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó 



869 

1965 A földesúri borelővételi jog Tokaj-Hegyalján. (Acta Universitatis Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth Nominatae IV.) Debrecen 

1973a A hajdúböszörményi mezőgazdasági termelés és agrártársadalom fejlődése 
1784–1889. In Szendrey István (szerk.): Hajdúböszörmény története. 343–390. 
Hajdúböszörmény 

1973b Mezőgazdasági termelés, társadalom. In Rácz István (szerk.): Hajdúnánás 
története. 89–208. Hajdúnánás 

1974 A hajdúvárosok gazdálkodásának és társadalmi szervezetének 18–19. szá-
zadi történetéhez. In Hofer Tamás – Kisbán Eszter – Kaposváry Gyula 
(szerk.): Mezőváros. 25–44. Szolnok 

1986 Az alföldi parasztság termelési eljárásai a XVIII. században és a XIX. szá-
zad első felében. In Novák László – Selmeczi László (szerk.): Falvak, mező-
városok az Alföldön. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta Musei 
de János Arany Nominati IV.) 403–428. Nagykőrös 

ÖRSI Julianna 
1983 Exogámia és endogámia Magyarországon a XVIII–XX. században. In 

Novák László – Ujváry Zoltán (szerk.): Lakodalom. (Folklór és Etnográfia 
9.) 31–54. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék 

1990 Karcag társadalomszervezete a 18–20. században. (Agrártörténeti Tanulmányok 
16.) Budapest: Akadémiai Kiadó 

ORTUTAY Gyula 
1940 Fedics Mihály mesél. Budapest 

PACH Zsigmond Pál 
1963 Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV–XVII. században. Budapest: 

Akadémiai Kiadó 
PAIS Dezső 

1914  Egy fűzfa-név. Magyar Nyelv X. 68–72. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila 

1979 A magyar parasztság rétgazdálkodása. Budapest: Akadémiai Kiadó 
PAPP László 

1930 A kecskeméti viselet múltja. Néprajzi Értesítő XXII. 14–16. 
1931 Ásatások a XVI. században elpusztult Kecskemét vidéki falvak helyén. 

Néprajzi Értesítő, XXIII. 
1936 A kecskeméti tanyatelepülés kialakulása. Szeged 
1939 Adalékok az alföldi ház és tüzelőberendezés történetéhez. Néprajzi Értesítő 

XXXI. 
PAPP László – SZABÓ Kálmán 

é. n. Adatok a kecskeméti nép életéhez. Babona, Kuruzslás, boszorkányság, 
1687–1831 Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 4151. 

é. n. A pásztoréletre és mezőgazdaságra vonatkozó levéltári adatok. XVIII–
XIX. század. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 4233. 

PETRI Edit 
1975  A kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. században. Cumania 

III. 17–78. Kecskemét 
PÉCSI Márton (főszerk.) 

1967 A dunai Alföld. Magyarország tájmonográfiái 1. Budapest: Akadémiai Kiadó 



870 

PÉTER Katalin 
1975 A magyar romlásnak századában. Budapest: Gondolat Kiadó 

POROSZLAI Ildikó 
1975a Nagykőrös – Földvár. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 38. 20–21. Budapest 
1975b Földvár a bronzkorból. Élet és Tudomány XL. évf. 21. sz. 669–670. Buda-

pest 
POZSONY Ferenc 

1994 Húsvéti határkerülés Felsőháromszéken és történeti előzményei Erdély-
ben. In Novák László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére II. 
(Studia Comitatensia 24.) 399–406. Szentendre 

RÁCZ István 
1980 A tanyarendszer kialakulása. In Pölöskei Ferenc – Szabad György (szerk.): 

A magyar tanyarendszer múltja. 97–148. Budapest: Akadémiai Kiadó  
1982 A debreceni tanya a XVIII. század végén és a XX. század első felében. 

Ethnographia XCIII. 1–32. 
RÁCZ István (szerk.) 

1973 Hajdúnánás története. Hajdúnánás 
REZNÁK Erzsébet 

1982 Társadalmi és politikai harcok, irányzatok a XX. század elejéig. In Ikvai 
Nándor (szerk.): Cegléd története. Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest 
megye múzeumaiból 11.) 263–287. Szentendre 

RÉVÉSZ László 
1956 Kecskemét harca a beköltözött nemesekkel a 18–19. században. (Kiskunság 

Könyvtára 2.) Kecskemét 
ROMÁNY Pál 

1973 A tanyarendszer ma. Budapest 
RÓNA-TAS András – AGYAGÁSI Klára 

1981 Ma nekem, holnap neked. Kazáni tatár népmesék. Budapest: Szépirodalmi Ki-
adó 

SALAMON Ferenc 
1885 Magyarország a török hódítás korában. Budapest 

SAMORJAI János 
1636 A Helvétiai Valláson lévő Ecclesiáknak (Egyházi Ceremoniajokrol és rend-

tartásokrol valo könyvetske.) Lőcse 
SÁFRÁN Györgyi 

1982 Arany János Nagykőrösön – levelezése tükrében. In Novák László 
(szerk.): Arany János tanulmányok. (Az Arany János Múzeum Közleményei – 
Acta Musei de János Arany Nominati II.) 135–202. Nagykőrös 

SÁPI Lajos 
1966 Régi debreceni temetők és síremlékek. Debrecen 

SCHRAM Ferenc 
1968  Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. I–II. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1975 Néprajzi adatok Cegléd város levéltárából (XIX. sz.). Levéltári Szemle XXV. 

392–394. 
 
 



871 

SURÁNYI Dezső 
1981 Bolgárkertészek Cegléden és hatásuk a város zöldségtermesztésére. Agrár-

történeti Szemle XXIII. 163–187. 
SZABADFALVI József 

1959 Die schwarze Keramik in Ungarn und ihre osteuropische Beziheungen. Debrecen 
1963 A debreceni mézeskalácsos mesterség. (A Déri Múzeum Közleményei 2.) Debre-

cen 
1970 Extenzív állattenyésztés Magyarországon. (Műveltség és Hagyomány XII.) Deb-

recen: KLTE Néprajzi Tanszék 
SZABÓ Attila 

1986 A Vallásalapítványi Uradalom Ceglédi Uradalma. (Ceglédi Füzetek 12.) Cegléd 
SZABÓ Ferenc (szerk.) 

1973 Mezőberény története 1–2. Mezőberény 
1977 Gyomai tanulmányok. Gyoma 

SZABÓ Ferenc – MIKLYA Jenő (szerk.) 
1979 Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok. Szeghalom 

SZABÓ István 
1963 A praedium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság- és településtörténe-

lem körében. Agrártörténeti Szemle V. 1–47, 301–331. 
1971 A falurendszer kialakulása Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó 

SZABÓ István – SZABÓ László 
1978 Nagykőrös mezőváros kapitalizmus kori paraszt társadalma. In Novák 

László (szerk.): Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. (Az Arany 
János Múzeum közleményei – Acta Musei de János Arany Nominati I.) 
169–272. Nagykőrös 

SZABÓ Kálmán 
1924 Suba mestersége Kecskeméten. Ethnographia XXXIII–XXXIV. 30–39. 
1934 Kecskemét szőlő- és gyümölcstermelésének múltja. Kecskemét 
1935 A „Hírös város” anekdotakincse. Kecskemét 
1938 Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. Budapest 
1939 Kecskeméti múzeum halászati gyűjteménye. Néprajzi Értesítő XXIX. 
1955 Kecskemét pásztorélete. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 4405. 
1965 A kecskeméti állattenyésztés szókincse. Néprajzi Közlemények X. 45–130. 
1974 A kecskeméti pásztorok nemzetisége a XVII–XIX. században. Cumania II. 

SZABÓ László 
1968 Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században. 

Szolnok 
1970 A társadalom néprajz alapvető kérdéseiről. Szolnok 
1979–1982  A jász etnikai csoport I–II. Szolnok 
1980 A magyar rokonsági rendszer. (Studia Folkloristica et Ethnographia 4.) Debre-

cen: KLTE Néprajzi Tanszék 
1982 Jászság. Budapest: Gondolat Kiadó 
1997 A munka néprajza. Debrecen: Ethnica 

SZAKÁLY Ferenc 
1969 Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. (Értekezések a történeti tu-

dományok köréből 49.) Budapest: Akadémiai Kiadó 



872 

1981 Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest: Akadémiai Kiadó 
SZALONTAI Barnabás 

1984 Nyírbátor népi építészete. (Studia Folkloristica et Ethnographia 4.) Debrecen: 
KLTE Néprajzi Tanszék 

SZAPPANOS Jolán 
1981 A nagy pusztán. Kecskemét 

SZÁDECZKY Lajos 
1913 Ipari fejlődés és a czéhek története I–II. Budapest: Az Országos Ipartestület ki-

adása 
SZÁNTÓ Imre 

1952  A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság nagyarányú kisa-
játításának kezdetei. In (szerk. Spira György): Tanulmányok a parasztság törté-
netéhez Magyarországon 1711–1790. Budapest: Akadémiai Kiadó 

SZENDREI János 
1905 A magyar viselet történeti fejlődése. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 

SZENTI Tibor 
1979 A tanya. Budapest: Gondolat Kiadó 
1983 Adatok a hódmezővásárhelyi tanyavilág népi építészetéhez. In Dömötör 

János – Tárkány Szűcs Ernő (szerk.): Kiss Lajos Emlékkönyv. 213–244. 
Hódmezővásárhely 

SZÉKELY György 
1961 Vidéki termelőágak és árukereskedelem a XV–XVI. században. Agrártörté-

neti Szemle III. 309–341. 
SZIKSZAI György 

1786 Keresztyéni Tanítások és Imádságok. Makó 
SZILÁDY Áron – SZILÁGYI Sándor 

1963 Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, 
Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból I–II. Pest 

SZILÁGYI Miklós 
1966 Adatok a Nagykunság XVIII. századi néprajzához. Szolnok 
1968 A Nagykunság juhászata a XVIII. század végén. Ethnographia, LXXXIX. 

350–367. 
1973a Mezővárosi közösség és néphagyomány. In Szabó Ferenc (szerk.): Mezőbe-

rény története 2. 119–154. Mezőberény 
1973b  Halászat a Cegléd környéki kisvizeken. Studia Comitatensia (Tanulmányok 

Pest megye múzeumaiból) 2. 173–186. Szentendre 
1974 A Békés megyei mezővárosok külső és belső kapcsolatrendszerei. In 

Hofer Tamás – Kisbán Eszter – Kaposváry Gyula (szerk.): Mezővárosok. 
45–58. Szolnok 

1980 Gemeinschaft der Markflecken und Folktradition. Acta Ethnographica, 
XXIX. 267–348. 

SZ. KŐRÖSI Ilona 
2001 Petőfi kecskeméti iskolája és tanítója. In Mezei Zsolt (szerk.): „A kényes úrfi 

s a rongyos baka”. Tanulmányok a két halhatatlan pápai diákról. 27–36. Pápa: 
Pápai Református Gyűjtemények 

 



873 

SZOKOLAI István 
1856  Az Úrbéri Törvényszékek teendői és a volt Jobbágy és Földesúr közti jogviszonyoknak 

s azok Rendezésének Ismertetése. Pest 
SZOKOLAY HÁRTÓ János 

1846 Szabadalmas Kecskemét Városának történetirati ismertetése. Azaz: régibb kori és je-
len állapotának lehető hív előadása. Kecskemét 

SZTRINKÓ István 
1982 A réti mészkő a Duna–Tisza közi építészetben. In Balassa Iván – Ujváry 

Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 159–171. Deb-
recen 

SZÜCS Jenő 
1955 Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai 

Kiadó 
TAKÁCS Lajos 

1964 Dohánytermesztés Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó 
TAKÁTS Sándor 

1903 Régi pásztor élet. Magyar Nyelvőr XXXII. 
1915–1917  Rajzok a török világból I–III. Budapest 

TÁLASI István 
1977 Kiskunság. Budapest: Gondolat Kiadó 
1983 Vásárhely szerepe a magyar népi kultúra fejlődésében (Nagy relictum – 

nagy mezőváros). In Dömötör János – Tárkány Szűcs Ernő (szerk.): Kiss 
Lajos Emlékkönyv. 85–138. Hódmezővásárhely 

TÁRKÁNY SZÜCS Ernő 
1982  A vásárhelyi „baromgazdaság”. In Dömötör János – Tárkány Szűcs Ernő 

(szerk.): Kiss Lajos Emlékkönyv. 139–170. Hódmezővásárhely 
TELEKI Domokos 

1993 Egynehány hazai utazások leírása. (Magyar Könyvtár Források 3.) Budapest: 
Balassi Kiadó 

TESCHEDIK Sámuel 
1786  A’ Paraszt Ember Magyar Országban, Mitsoda és mi lehetne egy jó rendbe-szedett fa-

lunak rajzolatjával egyetemben. Pécs 
TOMPA Mihály 

1870 Sirató. In Tompa Mihály Összes Költeményei. (Rendezték barátai Arany János, 
Gyulai Pál, Lévay József és Szász Károly). 521–522. Budapest: Franklin-
Társulat  

TÖRÖS László 
1982 Amikor a „fél-Akadémia” Nagykőrösön lakott. In Novák László (szerk.): 

Arany János tanulmányok. (Az Arany János Múzeum Közleményei – Acta 
Musei de János Arany Nominati II.) 203–294. Nagykőrös 

TURI Károly 
1930 A ceglédi nyelvjárás nyelvtana. I. rész. Szeged 

UJVÁRY Zoltán 
1983 Játék és maszk I–III. Debrecen 

VAHOT Imre 
1853 Kecskemét és kecskeméti puszták. In Magyarország és Erdély képekben I. Pest 



874 

VARGA Gyula 
1971 A szarvasmarha egy bihari falu gazdálkodásában. A Debreceni Déri Múzeum 

Évkönyve 1969–1970. 333–425. Debrecen 
1978  Egy falu az országban (Kismarja életrajza a felszabadulásig). Debrecen 

VARGA Gyula (szerk.) 
1981 Berettyóújfalu története. Berettyóújfalu 

VARGA János 
1969 Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767. Bu-

dapest: Akadémiai Kiadó 
VASS Béla 

1909 A nagykőrösi nyelvjárás. Budapest 
VASS Előd 

1975 Vác 1560. évi török vámnaplói. In Ikvai Nándor (szerk.): Studia 
Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból 3. 137–165. Szentendre 

1982 Cegléd az Árpád-kortól a török kor végéig. In Ikvai Nándor (szerk.): Cegléd 
története. (Studia Comitatensia 11.) 83–120. Szentendre 

VÁCZY János 
1891 A „három város” (Czegléd–Nagy-Kőrös–Kecskemét). In Az Osztrák-

Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország II. 192–206. Budapest 
VÁRADI Géza 

1936 A kőrösi meggy hódító útja Szentpétervártól Londonig. Nagykőrös 
WELLMANN Imre 

1967 A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásai tükrében. 
(Agrártörténeti tanulmányok 9.) Budapest 

 



 

875 

X. HELY- ÉS NÉVMUTATÓ 
 
 
 
Abony 
Abonyi (Márton) Lajos 
Alattyán 
Alpár 
Arany János 
Arany László 
Alsó- és Felső-járás (Nagykőrös) 
Alsó- és Felső-Fűzes (Nagykőrös) 
Ágasegyháza puszta 
Árbóz (Nagykőrös) 
Bakos Ambrus 
Balla Gergely 
Baranya 
Barátszilos (Nagykőrös) 
Battik família 
Baumhorn Lipót építész 
Bántőse-bánom (Nagykőrös) 
Bántőse-erdő (Nagykőrös) 
Bene-puszta 
Bercel (Ceglédbercel) 
Berény, Birin (Jászberény) 
Besnyő (Nyársapát) 
Bécs 
Bél Mátyás 
Birincsek-halom 
Bogár Imre 
Bokros-hegy (Nagykőrös) 
Borbásszállás-puszta 
Bor-Kalán nemzetség 
Bődre, Bődregyháza 
Buda 
Bugac puszta 
klarissza apácarend 
Csámpa-puszta, Inokai-rét (Tiszainoka) 
Csemő 
Csetharaszt-puszta 
Csév (Csévharaszt) puszta 
Csíkos-ér 
Csíkostó 
Csongrád 
Csókás-erdő (Nagykőrös) 
Dab 
Dabas 
Debrecen 
Derencsényi-ág 
Déllő 
Diósgyőr 

Drégely 
Ellés (Csongrád) 
Ereklyés (Nagykőrös) 
Erdély 
Erdélyi Mihály 
Esed (Nagykőrös) 
Esser Károly 
Érsekújvár 
Fehérvár (Székesfehérvár) 
Fekete (Cegléd) 
Fekete (Nagykőrös) 
Felső-Alpár (Lakitelek) 
Fenszaru, Fényszaru (Jászfényszaru) 
Félegyháza (elpusztult kora középkori falu 
Cegléd északi határán) 
Fischer Ágost építőmester 
Foerk Ernő építész 
Forgách Ádám főkapitány 
Forgách János 
Földegyház (Nagykőrös) 
Földvár (Tiszaföldvár) 
Földvári-szőlők (Nagykőrös) 
Fülek 
Gács 
Gárdonyi Géza 
Gerje 
Gerjefő 
Gógány (Nagykőrös) 
Gubody Sándor 
Gyarmat (Balassagyarmat) 
Gyöngyös 
Győr 
Halas (Kiskunhalas) 
Hangács (Nagykőrös) 
Hantháza 
Harkány 
Hartyán 
Hányoki Losonczy István 
Helvécia 
Herke Sándor 
Hetényegyháza puszta (Kecskemét) 
Hild József építész 
Homolytája (Nagykőrös) 
homokhátság 
Hosszúhát (Nagykőrös) 
Inokai-rét 
Irsa (Albertirsa) 



 

876 

Jellasics horvát bán 
Jenő 
Jókai Mór 
Kalánkőrös 
Kapásfalu (Szikra, Kecskemét) 
Kappanhalom 
Kara 
Karaszi-Perényi família 
Katonatelep 
Kámán (Cegléd) 
Kámán, Kálmán-hegy (Nagykőrös) 
Káta (Csekekáta, Szentmártonkáta) 
Kátay Ferenc 
Kecskés csárda 
Keglevich Gábor 
Keglevich István 
Keglevich Miklós 
Keve (Ráckeve) 
Kécske (Tiszakécske) 
Kisir, Kisér (Jászkisér) 
Kocsér 
Koháry István 
Köncsög-puszta 
Kőrös-ér 
Krasznahorkavárallya 
Kutyakaparó csárda (Cegléd) 
Kutyakaparó csárda (Kőröstetétlen) 
Kürt (Tiszakürt) 
Kürti-ér 
Lajos 
Lábathlany János 
Lechner Ödön építész 
Lencsés-Világos (Nagykőrös) 
Lorántffy-ág 
Lovász Hetény 
Ludas (Nagykőrös) 
Mathiász János 
Mária-hegy (Kecskemét) 
Mikebuda 
Mikszáth Kálmán 
Mizse 
Molnár Lajos építész 
Monor 
Monostor-puszta 
Nagy Lajos király 
Nagy-Pengyom-halom (Kőröstetétlen) 
Nagyszombat 
Nógrád 
Nyársapát, Niarapati 
Okorág  
Osgyán 

Ottinger osztrák tábornok 
Ócsa 
Ónod 
Öregszőlők (Cegléd) 
Pakony 
Paládics 
Pataj (Dunapataj) 
Patak (Sárospatak) 
Pártos (Punzmann) Gyula építész 
Pegház (Nagykőrös) 
Pedigház (Nagykőrös) 
Pest 
Pécsvárad 
Péntekház (Nagykőrös) 
Péteri-puszta 
Pilis 
Pótharaszt 
Pozsony 
Pöcök-szőlőhegy 
Ramocsaházy família 
Ráda-puszta 
I. Rákóczy György 
II. Rákóczy György 
II. Rákóczi Ferenc 
Rimaszombat 
Rorand nemzetség 
Rozsnyó 
Sirató (Nagykőrös) 
Sopron 
Sőtér István jászkun kapitány 
Szabó Kálmán 
Szarvas György építőmester 
Szárazdűlő 
Szer-puszta 
Szeged 
Szele (Tápiószele) 
Szent László-puszta 
Szent László király 
Szent Lőrinc-puszta (Koháryszentlőrinc) 
Szentmárton (Tápiószentmárton) 
Szécsény 
Székesfehérvár 
Szigeti Warga János 
Szikra 
Szoboszló (Hajdúszoboszló) 
Szolnok 
Szőrhalom (Nagykőrös) 
Sztehlo Ottó építész 
Talfája 
Tategyház (Nagykőrös) 
Tatárhányás, Tatártemetése-halom 



 

877 

Temető-hegy (Nagykőrös) 
Tetétlen-puszta (Kőröstetétlen) 
Tisza 
Tiszántúl 
Tolna 
Tompa Mihály 
Tormás-hegy (Nagykőrös) 
Torna vára 
Tószeg 
Törtel  
Tőserdő 
Ugyerok (Cegléd) 
Ugyerok (Nagykőrös-Nyársapát) 
Uza família 
Újfalu 
Újszász 
Úri 
Üllő 
Ybl Miklós építész 
Vacs 
Vacsi-hegy (Kecskemét) 
Vallásalapítványi Uradalom (Cegléd) 
Vatya 
Vác 
Váczy János 
Várad (Nagyvárad) 
Várkony (Tiszavárkony) 
Veresmart 
Veselényi (Wesselényi) Ferenc nádor 
Vidacs János 
Werbőczy István 
Zaboreczky Ferenc építész 
Zeregház (Nagykőrös) 
Zöldhalom (Cegléd) 
Zsíros (Siros)-hegy (Nagykőrös) 
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XI. RÉSUMÉ 
 

Etnography of the Three Towns 
 

 

 

The comparative historical, ethnographic, geographical investigation of the Three 

Towns Cegléd, Nagykőrös and Kecskemét proves that “market-town” is a specific form of 

developed settlements, and it does not embody a transitory condition between village 

and town. It is a unique Hungarian form of settlement, hungaricum. 

Market-town is a complex phenomenon of life; it is a historical formation which 

developed under specific geographical circumstances. Its typical social-economical 

character developed in the course of centuries. In the majority of lowland market-towns, 

thus also in the case of the Three Towns, the question of land is of central importance (a 

spacious inner land and outer fields) as the determinant of farming to which other 

functions like crafts and also trade belong organically to a decisive extent. 

Market-town is an independent settlement category, it is unique in Europe. It is a 

type of settlement created by a multifunctional production system, i.e. commodity and 

non-commodity outputs jointly produced by agriculture. Thus, in the case of market-

towns the possibility of urban development was created by agricultural conditions. 

Market-town is an “oppidum” in a legal sense. In contrast to free royal cities surrounded 

by a stone wall and called “civitas”, landowners let the serfs get privileges in the case of 

“oppidum”. The serfs lived in the centre on relatively confined, densely populated 

copyholds with houses surrounded by a ditch. The landowner got the king to grant the 

serfs privileges like that of hosting markets. The community did not depend on its 

landowner directly. They paid the tax in one sum and had a relatively big autonomy. As a 

result of this privilege its ability to pay taxes and its financial standing became stronger. 

Consequently, it could serve the landowners‟ financial and economic interests much 

better. This peculiar situation remained unchanged also in the 16th and 17th centuries; in 

fact the autonomy became even stronger.  

Autonomy, better taxation conditions and privileges were the three factors that 

decided the essence of the Three Towns. Besides these also the extension of the fields 

was a component of essential importance. Namely, the most important basis and 

characteristic of agricultural production in flatland market-towns were extended fields. In 

contrast to hilly areas where the features of the terrain hindered the formation of large 

fields around the settlements, on the flatland the process of settlement concentration was 

necessary in a place with more beneficial geographical conditions. The concentration of 

huge fields is closely linked with urbanisation. The spacious territory is one of the most 

important productive forces which determined also the development of the Three 

Towns. 

Autonomy was the key issue of the development of the Three Towns. Cegléd, 

Kecskemét and partly also Nagykőrös were crown lands by turns. Cegléd was the first to get 
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into the possession of a private landowner in 1368, the other two towns became 

irrevocable private properties in the 15th century. In fact, the Three Towns were 

considered patented town, though, they disposed only of the rights of serfs until the 18th 

century. 

Landlords did not live in the Three Towns; they were represented by their bailiffs. 

Consequently, market-towns had a relatively big independence, which in turn let their 

autonomy develop. The case of Cegléd can be set as an example. At first its inhabitants 

drove away and then even killed the representatives of the nuns of Buda in 1509. 

However, they were not punished for their deed; they were just compelled to pay blood-

money.1 In the 16th century the uncertainty of existence because of the Turkish 

occupation made the self-government of market-towns get stronger and stronger. 

Hungarian landlords could only keep an eye on their landed property from a distance, 

from the territory of the Hungarian Kingdom. They could only intervene in the life of 

the Three Town from the border castles using the power of the county and the troops of 

the border castles. The „has‟ i.e. the charter granted to the town by the Turkish Sultan 

contributed to the strengthening of autonomy even though it meant that the citizens of 

market-towns called “cives” had to pay huge taxes. Autonomy and the religious ideology 

of Calvinism preaching Puritanism were closely interwoven. 

The royal power could not choose but acknowledge the privileged condition of 

market-towns so as to preserve its influence over the parts of Hungary under Turkish 

rule e.g. Nagykőrös purchased Pótharaszt puszta (i.e. Hungarian steppe) in 1642 to which 

royal assent was given. However, Leopold I. also confirmed the free state of the town 

community. After the Turks had been driven out of the country in 1693 he considered 

Nagykőrös a privileged town.2 

The market-town community with a strong self-government had to serve also the 

interests of the Hungarian power. The Three Towns can be looked upon as an advanced 

bastion of Pest County. The county enforced its authority through the body of 

magistrates. The magistrates of the Three Town had to travel to Nógrád regularly to 

participate in the public life of the county. The county enacted statutes, upheld the 

judgements passed by the courts of the Three Towns, it acted as a Court of Appeal 

(capital crimes like “Turkishness” were pleaded in the county). The Three Towns as 

organs of power had a higher status than peasant-counties and they created an 

independent gendarmerie.  

They acted also as the representatives of the landlords of the Three Towns. They 

paid tax to the landlords but the magistrate exercised their rights as corporate landlords 

(it endowed or confiscated houses with cartilage, settled inner cases judicially, led a 

relatively independent policy). In the middle of the 17th century between 1660 and 1670, 

after the Turkish expansion, the influence of the landlord Koháry was growing 

powerfully in Kecskemét. He did not only let his power be felt but he also exercised it 

over the market-town community which had only the rights of serfdom.  

 
 1  Bácskai 1965: 127. 
 2  Novák 1978: 1994. 
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The strength of autonomy started to be tested at the end of the 17th century when the 

Neoaquistica Comissio (Committee of New Acquisition) started its activity.3 As Cegléd 

became subjugated by the corporate landlord there was no doubt about whose the 

possessory right of the Clarissa sisterhood was. The Habsburg emperor confirmed this in 

1714. Thus, the autonomy of Cegléd ceased when it came under the close authority of the 

landlord. The hegemony of Reformed people was broken. The power of the Reformed 

magistrate was shared by the Catholics settled in Cegléd. The landlord intervened in the 

election of magistrates, introduced urbarium i.e. feudal contract; he acted as judge, set up 

a manor court in the market-town. Also the landlord Koháry kept Kecskemét under 

close authority; he set up a manor court and exercised his power of life and death which 

he got in 1702. In spite of this the legal status of Kecskemét was totally different from that 

of Cegléd as it did not get into feudal bondage. Cegléd got into feudal bondage. Here the 

feudal contract was carried out; the inhabitants were plunged into serfdom through the 

creation of the copyhold organisation and direct dependence relating to socage. 

Having struggled for a long time, Nagykőrös and Kecskemét, which were in the 

possession of several landlords, managed to preserve their autonomy. Although the 

landlord Koháry had powerful influence, the inhabitants of the town were not sunk in 

serfdom. There was relative peace between the town and its landlords. The town paid tax 

in one sum, thus it had a special legal relation to its lords. The noble magistrate that was 

supervised not only by the landlord but also by the county had the power to govern town 

life. The town-council served the interests of the town community instead of that of 

landlords, though, they could not separate themselves from the state of subordination. 

The situation was similar but much better in Nagykőrös, where the landlords could 

dispose of intangibles. Consequently, they could not take possession of the town in a 

direct way and they could not break up autonomy in the market-town. Nagykőrös could 

remain a homogeneous Reformed community which was advantageous for the town. 

The majority of the members of the town council belonged to the armalist lower nobles 

who were able to protect the community from the evil of sinking in serfdom again. The 

market-town preserved its legal relation concerning the payment of a fixed annual sum to 

the lord.  

The landlords made an attempt to subdue also Kecskemét. However, it was Nagykőrös 

that was attacked by the family Keglevich that was in possession of half of the town. The 

“ex usu” and “ex jure” proportional lawsuits were unsuccessful which made the lords see 

reason i.e. even greater powers did not think the breaking up of the market-town 

community worth while. In the end the lords gave their ancient rights up and sold their 

rights to the town. Thus, redemption became possible between the 1810s and 1820ies 

possible. Also Kecskemét was able to make itself independent of its landlords; it came to 

redemption in the 1830ies. 

 
 3  From 1683 the Habsburg power in Hungary considered every territory its own property which 

it acquired with weapons. The Habsburgs gave these estates back to their original proprietors if 
they could verify their proprietorship, the legal title of their possession and they had paid the 
treasury a so called „weapon ransom” (ius armorium) which was 10% of the value of the estate. 
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Nagykőrös became a patented town after it had created the municipal by-law which 

was assented to by the county. Also Kecskemét got into this privileged position in 1834; 

however, the market-town community attributed this to its fight for the title of free royal 

city.  

The two towns had been the representatives of their lords until the fee simple started 

in the first half of the 19th century, until they attained the rank of patented city. They 

were allowed to exercise power wielded by the landowners but in the case of Nagykőrös 

the market-town community, which had a noble town council, was at the same time 

landowner, too. The town council which disposed of a considerable money capital 

granted credit regularly to the families of indebted lower nobles, thus, to the families 

Tolcsvay Bónis in Szabolcs and Podhragyay Podhradszky in Upper Northern Hungary. 

Mihály Tolcsvay Bónis could not pay the loan of 300 forints back on schedule, which he 

raised in 1748, thus, in 1775 he had to give the village Tét located in Szabolcs county to 

Nagykőrös for cover. The market-town Nagykőrös came into possession of two permanent 

and three free units of land held in villeinage and one cotter‟s holding, altogether one and 

a quarter units of land held in villeinage. As the family remained unable to pay, the body 

of magistrates bought the landed property – Borbásszállás and Szentkirály-puszta – of the 

family Bónis in proportion to their liability. Also György Podhradszky had to give up his 

puszta which lay near Hegyesbor. However, as it was situated too far away from Nagykőrös, 

in 1748 the body of magistrates offered it to Karcagújszállás for sale.4 

Taking the 18th and 19th century circumstances into consideration the legal status of 

Kecskemét and Nagykőrös was between that of a free royal city and of a market town in 

direct dependency on their landowners. As a patented town it could be a match for the 

privileged settlements in Jászkun and Hajdú counties. Moreover, as from the 15th century 

they were able to defend their autonomy without assistance they did not get standardized 

as holders of corporate privileges. As far as their organization is concerned, Kecskemét and 

Nagykőrös exceeded those.5 Its significance i.e. the elimination of law and order of 

nobility became powerfully stressed in the middle of the 19th century. 

In the course of administrative reorganization Kecskemét became municipality (only 

some former market-towns deserved this legal status). Nagykőrös got the rank of 

corporate town similarly to bigger market towns in the areas of Jászkunság and Hajdúság 

(the smaller settlements in former privileged areas were included in community category. 

An important criterion of market-town existence is the method of taxation. In the 

14th and 15th centuries the tax to the landlord and other services were paid by town 

communities in one sum. This was characteristic of the relationship between the Three 

Towns and their landowners. This situation promoted the continuance, strengthening of 

their relative independence and created in this way the conditions of their autonomy. 

Also during the time of Turkish occupation the census tax remained continuous unlike in 

the Kingdom of Hungary where market-towns got in dependency on their landlords to a 

greater extent. To preserve their privileges the Three Towns paid taxes to the Turks, to 

 
 4  Novák 1978: 104. 
 5  See Novák 2011a. 
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the county and to the landowner two times a year. Both Kecskemét and Nagykőrös 

remained in this relationship with their landlords until redemption started in the 19th 

century. Cegléd sank in serfdom in the second half of the 18th century; it paid the tax 

imposed on it according to the charter of socage, i.e. it paid tithes, did villain services and 

transport of soldiers and officials, provided food to be cooked for their landlords until 

the end of the 1830ies. As a result of the law launched by the parliament in 1836/38 they 

were allowed to discharge these obligations in cash payment. They paid taxes in one sum 

until the emancipation of serfs came into being, which was confirmed by the patent of 

socage in 1853.  

The most important privilege of market towns is the right to host markets. Queen 

Borbála granted Kecskemét staple right in 1415. However, when the town got into the 

possession of a landlord its major privilege was the market right similarly to that of the 

two other towns. The agricultural commodity production and handicraft in market-towns 

created market conditions not only of local but also of long distance trade for the Three 

Towns. From the 15th century markets could be hosted three times a year (the most 

reputable of them was the Kecskemét-Fehértó market which lasted for two weeks around 

Fehér-tó [White-Lake] lying near the fields of Ballószög and Matkó. It rivals the market at 

the Hortobágy bridge in importance. The communities could also be engaged in long-

distance trading of their products (e.g. store cattle, fruit). During the period of Turkish 

occupation chaotic political conditions made the hosting of markets very difficult or even 

impossible. Despite of this markets were held every week, the exchange of local 

commodities remained significant and the export of animals increased.  

As the right to host markets served also the interest of the landlords, market towns 

could always count on their support. At the time of Turkish occupation, as it has already 

been stressed, feudal bondage became looser. Thus, the Three Towns could strengthen 

their autonomy and use their privileges. By the end of the 17th century the landlords‟ 

possessions had become chaotic and the possessory right was forgotten. Even the fact 

was buried in oblivion that the landowners excelled in the acquisition of market rights. 

The case of Nagykőrös can prove this as not only its autonomy (in 1693) but also its 

market right was confirmed by the emperor Leopold I. That is why Gergely Balla could 

write in his chronicle of Nagykőrös in the middle of the 18th century the following “that 

was not acquired by the landlords”, it was acquired by the town and thus “they do not 

have the right to that”6 The two patented towns and also Cegléd which was subordinated 

to its landowner gained another privilege to host markets in the 18th century. The 

number of market days was increased to five in Kecskemét and to four in the two other 

towns. 

The territorial growth of the Three Towns was induced by settlement concentration 

which was a characteristic of the development of market towns on the flatland (Alföld). 

The spacious fields around the settlements developed as a result of natural depopulation 

in the 13th century which could partly be explained by the Mongol invasion of Hungary. 

Because of the ravages of war in the 16th and 17th centuries a considerable amount of 

 
 6  Szabó–Szilády 1856. 
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extended fields in the puszta was joined to them. The destroyed villages were taken on 

lease, were seized as pledge or were bought by Kecskemét and Nagykőrös as permanent 

property to raise animals there. So the puszta (Hungarian steppe) created the conditions 

of commodity production. The extension of the fields in the puszta varied, a part of 

them was bought by Kecskemét and Nagykőrös in the course of redemption at the 

beginning of the 19th century. Ágasegyháza, Borbásszállás, Felső-Alpár, Szentkirály, Szentlőrinc 

became the property of Kecskemét and Nyársapát, Pótharaszt and Tetétlen puszta belonged to 

Nagykőrös. Cegléd did not dispose of fields in the puszta. 

The spacious fields around the settlements and the fields on the puszta created a base 

for agricultural commodity production. This in turn ensured economic and social 

prosperity. 

Advanced social relationships characterized the Three Towns due to the peculiarity 

of their autonomy. The loose bondage of serfs, strengthening of the self-government, the 

possibility of free farming created the conditions of commodity production in the 

feudalism very early. This is an early, special Hungarian way of civil development 

represented by the society of “cives” farmers. 

The “cives” i.e. peasant-commoners constituted the backbone of the society in the 

Three Towns in accordance with their agricultural character. They increased their 

properties by farming in the fields around the towns and outside the towns in the puszta. 

They made a substantial income from animal husbandry and trade. These branches of 

agriculture were the most profitable. Free peasant-commoners did not have restrictions 

like serfs: thanks to the board of magistrates and the town community they could possess 

land where they could do farming independently and they themselves disposed of their 

goods. Also the town was governed by peasant-commoners. They shaped the fate of the 

community according to their own interests. However, their interests met those of the 

community. 

While the petty nobles in the 16th and 17th centuries were of negligible quantity in the 

Three Towns, their role became significantly stronger from the end of the 17th century 

and in the 18th century. In feudal conditions only the lower nobles had a potential power 

to defend the self-government and developed autonomy. They were protected by 

Werbőczy‟s legal system, the “Tripartitum”. There was little difference in the lifestyle of 

the lower nobles and in that of the”cives” i.e. peasant-commoners. Similarly to the 

members of other social layers they did farming, produced excess and tried to have as 

much income as possible according to their financial situation. They had to share general 

taxation in proportion to their possession of community fields. From the end of the 17th 

century the lower nobles took over the town leadership gradually. As far as their property 

was concerned they could be “cives farmers” of importance, however, they had a higher 

position than those because of their title of nobility. They were a social power which 

could ensure the “capacitas” of the market-town community which had the legal status 

of serfdom who were not allowed to possess an estate (“incapacitas”). In Kecskemét and 

Nagykőrös the lower nobles could preserve their leading role all through. This kind of 

social development was not possible in Cegléd because of its feudal bondage and the plot 

of land system held in villeinage.  
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The main characteristic of the social relationships in the Three Towns was the 

progressive role of the lower nobles. From the second half of the 17th century this social 

layer could become stronger in Kecskemét and Nagykőrös because of the weakness of the 

middle-class in Hungary. In Cegléd they were excluded from the power because of the 

Clarissa order and later on because of the lord of the trust estate. Thus, the armalist 

nobility remained weak like those in the market-towns in Jászkun and Hajdúság. 

Due to the agricultural character of market-towns the importance of the social layer 

of servants, farm hands and shepherds whose numbers were high increased in the Three 

Towns. The progressive farming, developed workshop system broke up the primary ties 

of family and affinity i.e. of blood and a commission based commodity production came 

into prominence. This is demonstrated by the employment of seasonal workers from the 

Northern-Hungarian counties like Árva, Zólyom, Trencsén, Turóc, Gömör, Nógrád, Hont and 

even from Poland in the 18th, 19th and even at the beginning of the 20st centuries.   

In the society of the Three Towns the layer of craftsmen and partly that of the 

tradesmen was powerful (in the 18th century this layer consisted of the Greeks and in the 

19th century it consisted of the Jews). They represent and personify the bourgeois 

civilization to a certain extent.  

The delayed appearance of the guilds – there are data about guilds from the middle of 

the 16th century – can be explained also by the market town character. First of all the fact 

has to be mentioned that handicraft played a subordinate role in the market-towns which 

focused on agricultural production on the flatland (Alföld) in contrast to other areas 

where the most important conditions of handicraft development were given, thus, e.g. in 

the mountains rich in industrial raw materials. 

Kecskemét became the most important centre of handicraft with guilds in it which 

assembled the master craftsmen from the two other towns, too (e.g. barbers, hat makers, 

dyers (in blue), soap makers). 

From the middle of the 19th century the unfolding capitalism influenced the social 

transformation of the Three Towns. In the farm network which came into being due to 

the division of grazing lands in 1864 in Cegléd and in 1875 in Nagykőrös the number of 

independent farms increased where families cultivated the land but they had to work by 

day, too. The productional, large scale grape and fruit-growing, viticulture, further on, 

gardening elicited the growth of certain social layers in importance. The learned, mostly 

lower nobles, who formed fellowships, got specialized in pomology, viticulture, raising 

small animals and the gardeners represented a considerable social power. Making 

horticulture thrive in the sandy region can be linked with the development of gardening. 

Originally wage-workers who worked on the farms were called gardeners, but also poorer 

workers were called like this who hired land where they naturalized intensive vegetable 

production near the towns Kecskemét and Nagykőrös).7 

In the second half of the 19th century the guilds broke up. The craftsmen established 

industrial and later on trade associations, besides these there were various societies, 

circles, corporations like fire brigade, choral society, reading circle, drama group, etc. 

 
 7  Vö. Für 1983. 
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Although farmers did not become organized earlier (in the middle of the 19th century the 

wealthier layer gathered in the casino) now also they set up various associations like 

reading circles, farmer societies, religious groups. This procedure is the sign of qualitative 

transformation: their activity was defined by an increased demand on civilization and 

professional knowledge. Developed market-towns, thus, also the Three Towns, set a 

good example of setting up societies, circles, associations. It was not by chance that 

Ferenc Erdei called Nagykőrös the “town of associations” in the 1930ies.8 

The Three Towns had a special place in the agriculture of the flatland (Alföld) as far 

as the use of fields and the various branches of agricultural production are concerned. 

The Three Towns are significant representatives of the liberal use of garden-on- the-

field system. The earliest documents on this date back to the 16th century, however, on 

the basis of possessory factors and of the extent of fields there must have existed 

gardens-on-the-fields earlier, too. The gardens-on-the-field got in the possession of the 

inhabitants through free occupation in different parts of the fields. Later on, in the 16th 

and 17th centuries, the town granted the inhabitants these gardens where they ploughed 

and reaped the land, they could store forage there if necessary, and they also served as 

winter shelters for animals. From the end of the 18th century when tillage became more 

intensive the gardens-on-the- field were turned into more complex centres.  

The garden-on-the-field system was supervised in 1780. The higher authority 

declared the rotation farming modern and thus, the system of liberal use of fields was 

eliminated. According to the wish of the lords of manor the land emoluments of the 

serfs with a copyhold of a quarter or of one-eighth of an acre were allotted for three 

rotations in the area north of the town, farmers with more land than the former could 

possess farming land far away from the town center (Fekete). The putting to right of the 

socage, the establishment of copyhold system dealt the “cives“ society heavy blow, which 

disposed of considerable property. The territory of a copyhold was 93 acres, the piece of 

property above that was taken away from the farmers. From these holdover lands was 

the village of settlers called Bercel established and from the remaining pieces of land the 

estate of the landlord was compiled.  

On the puszta (Hungarian steppe) there were temporary summer and winter shelters 

for the animals. 

In the second half of the 19th century the system of detached farms was 

accomplished after the pastures were redistributed. The pastures were ploughed and 

independent farms were built up on them. The family operated farms of market-town 

farmers were both here and on the fields where they were engaged in farming 

traditionally,further on the farms where agricultural labourers and gardeners lived. 

The most important characteristic of the economic structure of the Three Towns was 

commodity production. 

Until the middle of the19th century animal husbandry was the most important 

branch of agriculture. Its conditions were brought about when in the 13th and 14th 

centuries spacious fields developed, and in the 16th and 17th centuries the extension of 

 
 8  Erde, Ferencvme. 
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the puszta took a considerable proportion. On spacious pastures extensive animal 

husbandry was carried on. Store cattle, horses, sheep were sold on North-Italian, 

Moravian and South-German markets. In the 18th century the territory of pastures 

became narrower (the shifting sand had to be controlled by planting forests and vine, the 

fields belonging to Nagykőrös were divided among the inhabitants into garden-on-the-

field farms). Extensive husbandry as the only useful branch of agriculture went on only 

on the sandy steppes of Kecskemét (Ágasegyháza, Bugac, Monostor, Szer) until its decline in 

the middle of the 19th century. Horse trade started to flourish simultaneously with the 

decline of extensive animal husbandry. In Cegléd and Nagykőrös swine trade and swine 

fattening flourished in the second half of the 19th century and round the turn oft he 20th 

century. 

Besides animal husbandry also vine and fruit, further on vegetable cultivation meant 

specific, potential economic power. This branch of agriculture became more and more 

prosperous in the 17th and 18th centuries. The establishment of large vine plantations to 

control ground gaining of shifting sand strengthened and made this branch prosper in 

the second half of the 19th century. Because of phylloxera infection vine-cultivation 

centred on the sandy part of the flatland Alföld, especially the sandy fields around the 

Three Towns became suitable for this purpose. Kecskemét became the main centre of 

vine-growing on sandy soil and wine making on the Alföld. The business enterprise of the 

Swiss Ede Weber brought the large-scale vineyard in Ballószög into being. The 

outstanding Hungarian vine improver, János Mathiász worked in Katonatelep. Kecskemét 

and Nagykőrös but even Cegléd (Ungváry gardening, viticulture and wine-cellars) became 

the national centre of fruit production in the second half of the 19th century.  

At the turn of the 19th and 20th century also vegetable cultivation became 

prosperous in Kecskemét and Nagykőrös. Irrigated vegetable cultivation was introduced by 

German gardeners, in Cegléd the Bulgarian gardening took root in the first half of the 

20th century.  

It was a characteristic of market-towns that handicraft was not a decisive factor of 

development; it connected to agricultural production and fulfilled basic and luxurious 

requirements in this way. Guilds were established the earliest in Kecskemét in the middle of 

the 16th century (goldsmith, tailor, furrier, and soap-maker). In the 17th and 18th 

centuries most of the basic trades established their guilds (boots maker, smith, locksmith, 

joiner, and weaver). In the second half of the 18th century a royal decree forced the 

development of stonemason, carpenter trades and the training of craftsmen. It can be 

attributed to this decree that also carpenters, brick layers and coach-makers organised 

their guilds. All these show the strengthening of civil requirements (buildings of period 

character, spring-carriages, etc.). Requirements and also fashion made the trades 

differentiate. The example of tailors can be mentioned. The German furriers and tailors 

who made fashionable clothes established a separate guild from the Hungarian tailors 

and also the craftsmen who made long embroidered felt cloak of Hungarian shepherds 

called “szűr” established their Szűr Maker Guild in Nagykőrös in 1830. The shoemakers 

were the last craftsmen to establish a guild in the middle of the 19th century. 
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Although a considerable amount of handicraft products came into the Three Towns, 

these were in the first place products in short supply like iron, fireproof and other kinds 

of earthenware and wooden utensils. The rank of the local handicraft was demonstarted 

by the quantitative and qualitative productivity of certain trades. The objects made by the 

goldsmiths György Cseh, Illés Tar, Mihály Csorcsány in Kecskemét, Balázs Ötvös and 

István Somody in Nagykőrös were the 17th century masterpieces of the Hungarian 

goldsmith art and they were at the same time artistic products of European standard.9 

The standard of the furrier handicraft was shown by the fact that the wide sheepskin-

coat made in Kecskemét became famous in the region between the rivers Danube and 

Tisza.10 The boot makers produced products which were much sought after locally and 

in far away regions. The artistic activity of the weavers was also outstanding in the Three 

Towns. Also the activity of smiths and locksmiths was of rank. The exquisite ironwork, 

locks, padlocks had the stylistical marks of Baroque, Classicism, Secession and they were 

masterpieces of that handicraft (e.g. Ferenc Thirring smith in Kecskemét acquired 

nationwide fame at the turn of the 19th and 20th century). The coach of “Kőrös“ was well 

known, it was a masterpiece of the coach-maker and smith trades. .11 

The market-town handicraft in the Three Towns proved the advanced stage of 

agricultural production and lifestyle. The state of supply of farms with instruments and 

of households with utensils proved that the craftsmen fulfilled modern economic 

requirements in all times, they satisfied a refined culture of taste adjusting themselves to 

the fashion of the age corresponding to civilized requirements. 

Also the higher standard of trade is a benchmark of the state of development in the 

Three Towns. The weekly markets held in Kecskemét, Nagykőrös and Cegléd played an 

important role in the turnover of goods between various regions (Baranya, Gömör and 

other parts of Northern Hungary, Transylvania, and Southern parts of Hungary).12  

Until the decline of extensive animal husbandry in the middle of the 19th century the 

Kecskemét-Fehértó market was famous at the beginning of August. It finished with the 

market in Kecskemét on Lawrence day. The favourable situation of Cegléd was created by 

the railway. Pig-breeding which grew to a considerable size increased the traffic towards 

the capital city, Pest. On the markets various indispensable objects, instruments, articles 

in short supplies were sold,13 which did not only provide for the Three Towns but also 

for the region around them (e.g. fireproof earthenware from Gömör, Csákvár, pots and 

 
 9  B. Borovszky 1981. 
10  Szabó K. 1930. 
11  Novák 1982. 
12  It has to be mentioned that even today fairs and animal markets held in Nagykőrös are the 

biggest in the country. They take place on the last Sunday of every month with the exception of 
winter months. 

13  In today‟s markets mostly clothiers – most of them swell Gipsies –, sell their products. But 
there are tradesmen selling toys and various masters like honey-cake makers, cutlers, 
ropemakers and saddlers, cartwrights, coopers, furniture makers, furriers selling their products. 
Most of the tradesmen from Transylvania are Gipsies. They sell carpets, rust-proof set of 
kitchen utensils, China products, various tools like cramps, screwdrivers, pliers, etc, thzey also 
sell toys, clothes and textile. Also the number of cook‟s stalls and beverages stalls is high. 
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bowls from Mezőtúr, Vásárhely, wooden products and textiles from the Northern-

Carpathians. Fruit, wine and valuable handicraft products came to the Tiszántúl, to 

various parts of the region between the rivers Danube and Tisza and also to far away 

areas. 

One of the most important results of the research of the Three Towns was that an 

attempt was made to summarize the culture and traditions of market-town communities, 

which were proceeding along the path of achieving bourgeois status, on the flatland 

Alföld. In accordance with the market-town character the farming way of life, the farmer-

civilian developments were limited not only to the traditional peasant culture. Due to 

market-town development the early appearance of institutional culture and its 

interweaving with the peasant culture had to be taken into consideration. 

The self-government of the market-town demanded the cives i.e. civilians leading a 

peasant way of life to have a wide intellectual horizon and to be educated. In difficult 

political situations, in times of danger e.g. during the Turkish occupation or during 

attacks led by landlords in the 18th century, it was a basic need to have the knowledge of 

statutory law, of the world, of foreign languages (Latin, German) as a result of which the 

market-town council could lead definitive discussions with the county and it was able to 

make higher connections up to the royal court. The main characteristic of institutional 

culture is the use of written records without which the Three Towns could not have 

succeeded in any era.14  

It was an existential question in the developed market-towns to establish appropriate 

schools as soon as possible. In the middle of the 16th century Calvinism gained ground in 

the Three Towns, it became the only religion in Cegléd and Nagykőrös and Reformed 

schools were established early. The secondary school was closed down by the Roman 

Catholic Church in Cegléd in the middle of the 18th century. In Kecskemét the Catholic 

Church could preserve its continuity during the Turkish occupation through the 

Franciscan monks similarly to those in Jászberény and Szeged, as mendicant friars were not 

persecuted by the Turkish power. Due to its upper school Nagykőrös became the citadel 

of Protestantism in the region between the rivers Danube and Tisza, it could be 

considered the affiliated school of the Reformed College of Debrecen. The ministers 

who were teachers at the same time wandered all over The Netherlands (Leiden, 

Utrecht), England opening up channels for the influx of European spirituality into the 

Three Towns: among others the learned teacher István Losonczy Hányoki, Gerzson 

Fodor Nánási who was accused of Jacobinism because of his friendship with László 

Szabó Szentjóbi or the first headmaster of the secondary grammar school, János Warga 

Szigethy who studied also in Berlin. The orientalist János Uri (1724–1796) from 

Nagykőrös did not return home from Oxford, he dedicated his life to cataloguing oriental 

manuscripts in the royal Bodley library.15 It was a sign of spiritual openness that the 

“Great Teaching Staff“ worked in the Reformed Secondary Grammar School even 

during the absolutism following the defeat of the war of independence. 

 
14  See Novák 2005. 
15  Novák 1994: 695–696. 
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Thanks also to the high level education at the market-town schools the upper social 

layer in the Three Towns became more and more learned. However, also the talented 

children of poorer people had the possibility of social upheaval; they could pursue their 

studies in Debrecen, Pest, Vienna or Bratislava at universities of law or engineering. The 

father of the first chronicle writer and later on chief justice of Nagykőrös, Gergely Balla 

was boot maker just like the father of the famous chief justice Ambrus Bakos. It is due to 

him that the town could defend itself against the commonage that attacked the town 

under colour of “incapacitas”. József Katona was the son of a master weaver and he 

became town attorney and a great dramatist of Hungary.16 

It was not by chance that there were a secondary grammar school, a Reformed and a 

Catholic teacher training college, a law academy both in Kecskemét and Nagykőrös and that 

a theatre was built in Kecskemét in the 1890ies. 

Thanks to the higher standard of institutional culture the Three Towns were 

outstanding in civilization and self-cultivation. In the second half of the 19th century 

various economic among them also gardening associations were established one after the 

other whose  improved plant varieties did well in national farming exhibitions. This 

proves that the economic boom of the Three Towns would not have been possible 

without highly qualified experts. The various farmer circles, later on the winter farming 

schools in the first third of the 20th century showed the need for up-to-datedness on the 

part of farmers and craftsmen. It has to be mentioned here that between the two world 

wars the farmers in Nagykőrös tried to improve the alkali desert of Tetétlen under the 

leadership of Sándor Herke.17 The higher intellectual standard imbued the economic and 

social needs of the farmer-civilian layer in the market-town. A good example for this is 

the case of János Mathiász who came here from Tokaj after the phylloxera plague. He 

made a wonder on the sandy soil and set a good example to the farmers who were 

interested in it. His example was followed by Pál Kocsis, József Csókás in Kecskemét, 

Ferenc B. Tóth in Nagykőrös and László Unghváry in Cegléd. 

Autonomy, modern farming, advanced institutional culture predestined the 

consciousness, behaviour and shaping of beliefs and habits of peasants. The regulating 

activity of the church and secular powers wanted to promote the development of a 

uniform peasant culture e.g. through disciplining behaviour, prohibiting or even 

persecuting beliefs and habits, however, this endeavor was not successful because of high 

mobility of lower social layers. This can be proved by the fact that embroidered wide 

sheepskin-coats were sewn and popular although it was prohibited to sew and wear them 

in the first half of the 19th century. But also the life in the spinnery can be mentioned 

which flourished in Cegléd in the second half of the 19th century though it was prohibited 

earlier.  

In the 16th and 17th centuries the market-town society was characterized by openness, 

but in the 18th century it became limited to the members of lower social layers like 

highwaymen, nomads, servants, shepherds without whom the economic structure of the 

 
16  Novák 1997, 1994: 696–697. 
17  Lásd Szabó I.–Szabó L. 1978. 
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market-towns would have become paralysed. Intense migration, mobility emphasize the 

interethnic traits and at the same time they show the heterogeneity of the peasant culture. 

Although migration increases colourfulness, it has very little influence on the 

development of uniformity.  

The peasant culture in the Three Towns was characterized by colourfulness, among 

beliefs and habits appeared also archaic elements and interethnic effects. The mosaic-like 

popular cultural tradition regulated by the market-town development and institutional 

culture became a real market-town popular culture because of its uniformity which was 

the cultural heritage of the Three Towns as far as their manifoldness, diversity, 

differences in denominations were concerned. 

Translated by Izabella Gaál PhD 


