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1., INDULÁS A CSALÁDI HÁZBÓL ÉS TANULMÁNYAI

Tanulmányunk főszereplője, Laczka János 1754. május 20-án született Karcagon
Laczka János borbély (chirurgus) és Váczi Erzsébet gyermekeként.1 Valószínűleg ő az első
közös gyermeke a nemrég összeházasodott párnak. A város chirurgusaként szerény jöve-
delemmel rendelkező családfő árvagyerekei mellé úgy választott feleséget, hogy annak
hozománya segítsen a család anyagi gondjain. Nemcsak az allatúrát hozta azonban magá-
val Váczi Erzsébet Szerencsről, de első házasságából született gyermekeit is. így a kis
Laczka János egyszeriben népes családba csöppent. A város főterén levő szülői ház 5-6
gyermek zsivajától volt hangos. A legidősebb ekkor 15 éves volt, akit ekkor már apja való-
színűleg csizmadia-inasnak adott Debrecenbe. Őt követte a többi fiú is: Fazekas István,
majd Laczka János és Laczka Ferenc is. Hogy Fazekas Istvánt ki jutatta el a Debreceni
Kollégium falai közé nem tudjuk, de az ő ottlétének mindenesetre példaereje lehetett a
családban. Az apa saját elődeitől is vehette a mintát, miszerint a tanulás biztos megalapo-
zója lehet a jövőnek. Számukra a felemelkedés, illetve a felsőbb rétegek között maradás
egyik legbiztosabb járható útja. Az alsóbb osztályokat Laczka János a karcagi Fiúisko-
lában végezte. Tanítói ekkor még évenként változtak, hiszen a debreceni deákok jártak ki
praeceptorként (iskolamester, tanító) tanítani a partikuláris iskolába.2 Lehetségesnek tart-
juk, hogy a préceptoroknál jelentősebb befolyása volt a kisdiák életére a rektoroknak, akik
ugyancsak két-két évet töltöttek el az iskolában, annak munkáját irányítva.3 Ők ekkor már
elvégezték a Debreceni Kollégium stúdiumait és rendszerint külföldi (nyugat-európai)
útjaik előtt vállaltak rektorságot, így gyűjtve szellemi és anyagi erőt újabb tanulmányaik
folytatásához.4 Talán a tanítóknál még hatásosabb volt Szigeti Lipcsei Sámuel prédikátor
gondviselő irányítása a tudáshoz vezető úton.5 Laczka János útját már a második papi

1 Karcag református születési anyakönyv, 1754. május 20.
2 Karcagon 1761-1770 között a következő deákok voltak preceptorok: 1761: Kutasi János, Győri András, Fülep János. 1763:

Szappanos Mihály, Nagy György, Veres Zsigmond. Lótzí András. 1764: Virág Péter, Újvárosi Márton (lányoknál is tanítottak),
Lóczi András, Bíró András, Dörgó István, Fodor András. Rápóti János, Tsire György. 1765: Dörgő István, Gyalai József, Böjti
János, Nemes György, Ferenczi István, Máté János. 1766: Dörgő István, Gyalai József, Böjti János, Nemes György, Ferenczi
István, Máté János. 1767: Etsedi János, Balassa László, Szentkirályi István, Borbély Gábor, Biró István. 1769: Ballá János,
Gerendái Pál, Etsedi Miklós, Vincze János. In: Cs. Kovács Imre: A Fiúiskola története. Karcag, 1962. 59. p.

3 Rektorok: 1761: Szabó János, 1763: Biri Ferenc, 1765: Fórián István, 1767: Ráczkevei Ötvös István, 1769: Sotri Mihály
In.: Cs. Kovács Imre: A Fiúiskola története Karcag, 1962. 58.p.

4 E témához lásd részletesebben: Zsigmond Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története 1538(?) - 1938. Debrecen,
é.n.; Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig. Debrecen, 1940., Rácz István:
Debreceni deákok. Debrecen, 1998!

5 Szigeti Lipcsei Sámuel 1755-1780 között volt református pap Karcagon. In: Fazekas Mihály: A Karcagi Református Egyház
története, Karcag. 1991. 35. p. Legújabb kutatásaim során a Kecskeméti Ráday Gyűjteményben K 178. szám alatt találtam
egy kéziratos naplót, amely szerint 1759-ben Szigethi István karcagi lelkipásztor németből magyarra fordított egy 17.
századi angol útleírást. („Egy keresztyénnek utazása az örökké valóságra széphasonlatosságban és példákban le rajzolva
irattaton Angliai nyelven Burian János által 1658 és már 1702-ben 8 sz. kinyomtattatott. Ahonnan Német nyelvre fordittatott
1734 ben. Németből Magyarra Szigethi István Kartzagi Lelki pásztor által 1759 ben.") Ez azt bizonyítja, hogy Laczka János
már gyerekkorában találkozhatott egy nagyműveltségű pappal szülővárosában.
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álláson lévők (Simon Péter és Tatai Ballá András) is egyengethették. Különösen ez utóbbi
hathatott a nyiladozó gyermek értelmére, hiszen az ő fiával együtt kerültek a Debreceni
Kollégiumba.1' Könyvtárának egy kötete talán napjainkig e kapcsolatra utal, miszerint
1774-ben Laczka János megvette vagy megkapta Hatvani István: Introductio ad Principia
Philosophiae Solodoris című könyvét. Az 1757-ben Debrecenben megjelent mű első tulaj-
donosa Simon János 1764-ben jutott a műhöz.7 Mindenesetre 1770-ben Laczka János nevét
már ott találjuk a debreceni diákok között: „Joannes Latzkó, Kardszag, Debreczina"' Az
1769. évben subscribálók neve között ott van Karcagról Varró János, valamint 1771-ben
3. classisba (osztályba) jár B. Tatai János.9 Laczka János tehát 1770-ben 1. éves, 1771-ben
másodéves diák. Tanárai: Paksi Szathmári István teológia-professzor (klasszika-filologika),
Hatvani István (természetismeret), Csákvári Varjas János (héber nyelv), Sinai Miklós (tör-
ténelem, görög), Miletz József senior.10 Laczka János („Joan Latzko") 1771-ben a Kollégi-
umban már oeconomus, azaz a gazdasági ügyeket felügyelő diák." A kollégiumi gazda
igen sokrétű feladatot lát el: „reggel 3 órakor jelt ad a felkelésre, s este 9-kor a lefekvésre;
a mulasztásokat számon tartja, s az iskolai törvényszék elé terjeszti; vigyáz, hogy a tanulók
ne veszekedjenek, csúf beszéddel ne éljenek, anyanyelvükön (magyarul) ne beszélges-
senek; felügyel az iskolai helyiségek tisztaságára; kapuzárás előtt az iskolában tartózkodó
kintiakókat elküldi."i: 1772-ben háromszor is küldik legációba (mint református teológiai
hallgatót nagy ünnepeken falura küldik prédikációs gyakorlatra)." Áprilisban húsvéti
legációban Karászon jár, májusban pünkösdi legációban Tiszaszentimrén, majd december-
ben a karácsonyi legációban Berettyószentmártonban fordul meg. A seniora (diákvezetője)
mindegyik esetben Szili Sámuel. 1773. január 20-án rektornak megy Egyekre.1* Mint rektor a
helyi iskola irányítását végzi, ami nem kis feladat ebben az időben Egyeken. Ennek oka,
hogy ezekben az években békétlenség honol a faluban. 1769-ben királyi pátensre több
alföldi településre (közöttük Egyekre is) római katolikusokat telepítettek. Az egyeki
reformátusok 1771-ben Szabolcs megyénél azzal vádolták a plébánost, hogy a református
vallást gúnyolja, aminek az lett az eredménye, hogy a lakosokat kiűzték a faluból. A
reformátusok a falu mellett egy dombon sátorban húzták meg magukat és a rektor
irányította az életüket.15 Ez a feladat várt tehát Laczka Jánosra is. A békétlenség
tettlegességig fajult. Széli Farkas a Bessenyei életéről értekezve azt írja, hogy „1774. év

6 Karcagi lelkipásztor II. álláson 1765-1768: Simon Péter, 1768-1791: Tatai Ballá András. In: Fazekas Mihály: A Karcagi
Református Egyház története, Karcag, 1991. 35. p.

7 A könyv elején kézírásos bejegyzések: az 1. lapon felül: „Joannis Laczka. 1774." alatta: „Est Joannis Simon/Conj. Debretz./
Ao. 1764 30 Martz/ Sgnb Timor dei est mitium Lapi/ Timor Dei est initium Sapienttia./"; a 2. lapon: „Sancta írás Lapsus
Mecliator/ vita mediis quinqs Ite ignoral/ Philosophia /; a 3-4. lapon: 128 / H. L. aj./ A' turkevei ref. isk. könyvtáré" Az
1764-es évszámból arra is következtethetünk, hogy Fazekas István osztálytársáé volt eredetileg a könyv és úgy került
Laczkához.

8 Annodomini 1770: Joh. Latzka - R. Egyek 1773. Notar. Túrkevi. „Catalogus Omnium civiam Coll." Debr. 1589. 447. p.Z 106.
TtREL, valamint: Thury Etele: A Debreceni Főiskolán tanulók névsora. Iskolatörténeti Adattár. II. Pápa, 1908. 293. p.

9 Thury Etele: A Debreceni Főiskolán tanulók névsora. Iskolatörténeti Adattár. II. Pápa, 1908. 290., 302. p.
10 Thury Etele: A Debreceni Főiskolán tanulók névsora. Iskolatörténeti Adattár. II. Pápa, 1908. 29. p.
11 Seniori jegyzőkönyv. Appáritorok és janiorok névsora. 7. p. In.: Vegyes jegyzőkönyvek 1767-1805. II. 11-a. 3. TtREL
12 Zsigmond Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története 1538-1938. Debrecen, é. n. 51. p.
13 A legátio lelki gyakorlat, mely során az ifjú egyházközségekbe van kirendelve, ahol gyakorolja a leendő hivatását.
14 Rektorok éspraeceptorok kibocsájtásának jegyzéke. 1767-1873. 16. p. II. F.l. TtREL
15 Barcsa János: A Tiszántúli Ev. Református Egyházkerület története, Debrecen, 1906. 232. p.
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tavaszán az egyeki ős ref. lakosokat, az egri káptalan mint földesúr, vallásukhoz való
ragaszkodás miatt kiverette, házaikat földig lerontatta, a ref. lelkészt és Laczka János
iskolamestert lakásaikból kizaklatta, templomukat erőhatalommal elvétette, melynek
védelmezésében Laczka János orrán oly sérülést kapott, hogy annak nyomát holtáig
viselte. A kiűzött lakosok Kisperegre (Arad megye) költöztek, és ott máig virágzó
egyházat alapítottak."16 Tőle tudjuk azt is, hogy Laczka János az egyeki elöljárókkal
kétszer is járt Bécsben, hogy vallási sérelmeiket orvosoltassák. Ekkor Bessenyei
Györgyöt, mint a Református Egyház ágensét (vallás-ügyvivő) keresték fel panaszaikkal.
Az ügy kivizsgálása évekig folyt. A vallásháborúnak a „türelmi rendelet" vetett véget. A
felekezeti villongás Laczka János életében meghatározó tényező lett. Amint látjuk az
eseményeknek nemcsak szenvedő alanya volt, de a közösség igazáért protestáló képviselő
is. így teszi meg az első utakat Bécsbe, melyet azután további is követ. így ismerkedik meg
Bessenyei Györggyel, aki nemcsak pártfogója, de példaképe is lesz az ifjúnak.

Laczka János 1776. április 13-án útlevelet kért a karcagi tanácstól és elindult újabb
távoli útjára. Az útlevelet Pozsonyba kérte, hogy ott a német nyelvtudását gyarapítsa és
beiratkozzon a pozsonyi Jogtudományi Egyetemre." Valószínű azonban, hogy Laczka
János meg sem áll Bécsig, hiszen ott éri az 1776. augusztus 13-án Debrecenben keltezett
Fazekas István levele. E levélből meg tudjuk, hogy már négy hónappal azelőtt is kapott
levelet Laczka Jánostól a testvér, tehát valószínűleg már az év elején is járt Bécsben és
csak útlevelét elintézni jött haza. A szülői ház kisajátítása akkor történt, alighogy útra kelt
az ifjú. A telekcserét Fazekas Andrással bonyolította le a város. Négyszáz forintot adott és
kétszer akkora telket a város szélén. A Laczka-szülőház ugyanis áldozatául esett egy
királyi parancs végrehajtásának, miszerint a települések kötelesek kvártélyházat építeni az
átvonuló hadsereg tisztje számára. A legénységet a lakosoknak kellett beszállásolnia.
Éppen ezért ebben az időben csak olyan házat engedtek építeni, „amelyben mind maga,
mind hozzá adandó quártélyossa és akármelly Transferrális millitia, tisztességesen meg
férhessen..." A ház hosszának hét ölesnek, szélességének három ölesnek kellett lennie és
kőkeménnyel ellátottnak.18 Ez a rendelet vonatkozott Fazekas Andrásra is, akinek 24 öl
hosszú, 23 öl széles portát adtak 1775. májusában. Hogy valójában ezen a portán építette-
e fel Fazekas András a görbe házat, amelyet aztán lakott, nem tudjuk. Mindenesetre
Laczka János nem értett egyet a Laczka-ház kisajátításával és Bécsből írt egy levelet a
karcagi tanácsnak, mely így hangzik:

„Betsületes Nemes Tanáts; Nemzetes és Bizodalmas Nagy Jó Uraim!
Bátorkodnám ugyan a'Nemes Tanáts előtt tsak simpliciter (egyszerűen, őszintén) is egy

alkalmatos Portáért instálni (egy telket kérni), és reménységem szerint nem is tagadná
meg tőllem azon jó akarattyát, mellyel sokakkal, a'kik talán nállam, mind Attyokra, mind
Személyekre nézve kisebb érdeműek lehett/n/ek, közlőit. Mindazon által hogy most

16 Bessenyei György: A bihari remete avagy a világ így megyén - Holmi. Előszó: Széli Farkas. Debrecen, 1894. XVII. p. A
könyv megtalálható a mezőtúri Református Gimnázium Könyvtárában.

17 Az útlevelet latin nyelven fogalmazták. A külső oldalán Kálmán András karcagújszállási bíró és Duttka János városi
fönótáriusa neve, valamint 1780. augusztus 18. dátum olvasható és elmosódott viaszpecséttel van ellátva. A dokumentum
fellelhető: A nemesi ügyeket tárgyazó jegyzökönyvek mutatója 1826-1848 alapján Laczka Ferenc nevénél. Loc. 126 No. 41
és Loc 1822. 317. Zemplén megyei Levéltár, Sátoraljaújhely

18 Másolat Karcag tjk-ből. 1775. máj. 11 .- Jászkun polgári perek, 1832. 27. fúz. 1. k. SZÁL
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ennyiben alkalmatlankodni ne láttassam, tsak azért instálok a' mi ez előtt már négy
esztendővel Ígéretben, sőt alkuban volt. Ugyan is, midőn a' Piatzon lévő Fundusunkat, és
Házunkat köz Haszonra a' Nemes Districtus (Kerület) meg vette, akkor benne volt az
alkuban az is, hogy a' helyett a' Porta helyett, szélen a' hol tetzik két annyi fog adatni, a'
melly azon kivül hogy Nemzetes Uraiméknak is, avagy tsak némellyeknek jól juthat
eszekbe, meg tettzik az ide sub A adnectalt (A pont alatt mellékelt) Ordinarius Eskütt Ur
Attestátumából (bizonyító leveléből) is, meg tettzik továbbá a' B betű alatt lévő Missilis
Levélnek Extractusából (elküldött levél kivonatából), melly Levelet akkor mindjárt in
ferventi, bona fide (tiszta lelkiismerettel) irt hozzám Bétsbe Tiszt(eletes). Fazekas István
Bátyám Uram. Bátor tehát ez, ellene mondhatatlan igasság légyen mind azon által, mind
edig effectusba nem ment (foganatosítva nem lett). Mivel pedig külömben is az alku, az
alkuvók között Törvényt szabna, mind azért; mind pedig mivel az én circum stantiám
(körülményeim) is ugy hozzák magokkal, hogy hazafiságomat, edig való senyvedésem után
itt lakásommal meg bizonyíttsam, és magamat signáljam (jelentsem); bizodalmason
instálom (kérem) a' Nemes Tanátsot, hogy a' Portának el maradott részét,
consiguitussában (írásban, kimutatásban) melly már adatott, ki mérni, és igy engemet 's
több Successor Atyámfiait ekképpen consolálni (megerősíteni) méltóztasson. Annyival is
inkáb, mivel a' Piatzon lévő portánk énnekem, úgy mint ki akkor Hazámnak jövendő
Szolgálattyáért Külső Országon laktam, minden hirem és akaratom ellen adódott el, és
egyedül a' producalt Levélnek tenor a (bemutatott levél tartalma) szerint nyugodtam meg
benne. Hogy pedig az a' contiquitas (szomszédos rész), melly a' Portánknak gyep felől való
részén vagyon, már talán másnak adódott volna, azzal én azon betsülletes embernek éppen
semmit sem projudicalok (semmi törvénytelenséget nem teszek, kárt nem okozok); mert
mivel még leg kisebb épület sintsen rajta, mind egy leszsz, ha másutt mutatódik is nékie
Porta: Az sem hátráltathat pedig engemet. Instantiámban, hogy talán már azon
consiquitasnak ára meg adódott; mert ha valaki ez előtt esztendővel érette megfizetett, mi
meg fizettünk ez előtt négy esztendővel, sőt a' Redemptio idején, mint ez az adnectalt
Instrumentumokból (mellékelt okiratból) világos. Mellyekre nézve instálok ismét tellyes
bizodalommal, hogy fel tett kérésemre kegyesen válaszolni, és engemet ebben consolálni
(megerősíteni) méltóztasson a' nemes Tanáts. Mellyre Kegyes Resolutioját (válaszát)
várván vagyok a Nemes Tanátsnak alázatos kész Szolgája Laczka János. " "

Hogy hogyan jut Laczka János portához azt nem tudjuk, de tény, hogy 1781. március
25-én egy puszta portát, „melynek végiben Fazekas András Uram két felől való szomszéd-
ságában pedig Kerekes Ferentz, és Bézy Ferentz Uraimék laknak" Szentesi Andrással
elcserél, akinek szomszédja egyik felől Kársa Mihály, másik felől pedig a „Régi Temető
van".20 A Szentesi András portáján lévő épületekért (kutat, kerítést és gyümölcsfát is
beleértve) 40 vonás forintokat fizet. Az összeg felét azonnal, a másik felét Szent Mihály
napig köteles kifizetni. Az épületeket pedig akkor adja át Szentesi András, amikor Laczka
János oda akar költözni, de egyelőre maradhat ott. Az említett temető ekkor már nem

19 Laczka János levele a karcagi tanácshoz (másolat), Bécsből. Megérkezett Karcagra 1780. ápr. 2. - Jászkun polgári perek,
1832. 27. füz. 1. k. 7. sz. SZÁL

20 Portacseréről szóló szerződés Laczka János és Szentesi András között. 1781. márc. 25. (eredeti jelzet: Capsa 2. Fasc. 1. No.
96.) - másolat. Jászkun polgári perek, 1832. 27. füz. 1. k. 7. sz. SZÁL
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használt, eperfákkal beültetett (epreskert). Néhány év múlva (1788) ezt a ház fundust
Laczka János eladja Sáray Mihály madarasi tiszteletesnek.:i Az eladás azonban nem lehet
végleges, mivel Laczka János édesanyja Váczi Erzsébet ellentmond. Az elsőbbség jogán
magához váltja." Az eredeti adásvételi szerződésben Laczka János kinyilatkozza, hogy a
„Bugyogóban levő redemptionalis földemet mellyet Redemptionális árron úgymint
Tizenhét és fél Frtokon a' Ns Várostól tulajdon magam aqueraltam, melly a' szokott mód
szerint harmadfél Lántz allyát teszen, Tiszteletes Sáray Mihály most Madarasi Prédikátor
Urnák száz ötven Rftokért örökössen és meg másolhatatlanul el adtam...":3

Laczka János 1780-ban minden bizonnyal hazasiet Bécsből ügyeinek intézésére
szülővárosába. Erre valószínűleg egyébként is sor került volna, mivel időközben Bessenyei
György kegyvesztett lett, így az ő állása is megszűnt. 1781. júniusában biztosan Karcagon
tartózkodik, és jelen van a Református Egyháznak azon az ülésén, ahol a Fiúiskola
szabályait fogalmazzák meg. Az 1781. június 29-ei és december 29-ei határozatokat ő
veszi jegyzőkönyvbe.24

„In Nomine Domini
Ao. 1781. Die 29-a Mensis Juny a' Kardszagújszállási Rfta Ecclesiának Felső és ...

Érdemes Külső Elöljárói kiváltképpen ...az Oskolákban való hibáknak megigazítására és
... ez rendnek és hasznos tanítás módjának betartására egybe gyűlvén, a' következendő
dolgok eránt való igaz... szokásink találtatott. Úgymint

l-o Minthogy tapasztaltatott fogyatkozás volt eleitől fogva, kivált a' Fiúi Oskolákra
nézve, hogy mivel a' Rectorok fizetése rendszerint Didactrumból (tandíjból) áll, melly
szerint a'mint a'gyermek a'fellyebb fellyebb aromoscáltatik, a' képen a' Didactrum is a'
...usok nevekedések szerint fellyeb' fellyeb' nevelkedik, melyből pedig nem tsak a'
következett, hogy a Szülék a'fizetésnek nevekedését megunván, idő Nap előtt gyermekeiket
az oskolából kivették és eképen a gyermek tudatlanul maradott; hanem az is, hogy némelly
oskola Rectorok, magok hasznát nézvén inkább mint a' Közjót, hogy Didactrum szerint
való fizetések annál inkáb nevekedjen, a gyermekeket, ha szinte az alsóbb Classisokat jól
nem absolválták (nem fejezték be jól) is fellyeb való Classisba promoveálták (előléptették,
engedték), mind a gyermekeknek, mind a' szüléknek tetemes Károkkal; Melyre való nézve
helyes megvisgálás után el végeztetett; Hogy ezek utána mindenik Classisba tanuló
gyermekektől egy formán fizettessen a Didactrum, és hogy senki szüléknek terhes, se a'
Rectorokra Káros ne légyen, felvétetett a Rectoroknak is az eddig szi...sban volt fizetések,
mely minekutánna egy forma Didactrura húzattatott, úgy találtatott, hogy ha minden
gyermek Tizen öt garast fizet, a' Rectorok Conventiójából sémi sem decedal (jut); a' mint
az e' szerint meg is határoztatott, hogy a' pénzbeli fizetés minden gyermektől egyformán
15 garas legyen; egyéb Conventionális fizetések pedig az eddig volt szokás szerint meg
hagyattatnak.

21 Laczka János fassionálissa, 1788-jun. 13. (Karcag város jegyzökönyve, 1788. 256. p. No. 15.) másolat - Jiszkun polgári
perek, 1832. 27. fűz, I. k. 7. sz. SZÁL

22 Karcag tjk. 1789. 33. p. No. 100 (július 15.) SZÁL
23 Laczka János Comissárius Ur Fassionálissa. 1788. jun. 13. Karcag város jegyzökönyve, 1788. 256. p. No. 15. - Jászkun

polgári perek, 1832. 27. füz. t. k. 7. sz. SZÁL
24 Protocollum 1. Ecclesiae Reformatate Oppidi Cumanicalis Kardszagújszállás 1881. 1-3. p.
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2-d Az is nem kevés hátra maradást okozott a' tanításnak módját mivel sok halott, és
azoknak el takarittatások mellett a Praeceptoroknak gyakor Avocatiojok (éneklések)
vagyon, úgy hogy gyakorta a' Praeceptoroknak a' halott mia a' tanítás fel... a tanulóknak
heverni kelletett; Erre való nézve rendellyük .... és Praeceptor a' tanítás alól kivan ...
egyedül a Templom és halott járás, apróbb ... való Lineázás azoknak írásokra való
vigyázás ... tanításon kivűl való dolgok leszen kötelessége ... mindig szüntelen a' tanítás
körül legyenek, olly formán hogy egy Cointákat, égy az olvasókat, egy pedig az El ...kat
tanittsa; a Conjugistákpedig usque ult... Sitionem az oskola Rector keze alá vitetnek.

3-tio Nem tsak Scandalumot (botránkoztatást), hanem kárt is okozott némely
Rectoroknak abusirus szokása (visszaélése), mely szerint a'gyermekektől adatni szokott tiz
tíz kéve Nádat vagy pénzül, kévéjét egy egy krajcárjával számlálván szedték fel, vagy in
natúrabe adott nádat is a' fizetéstől subtrahálták 's tavasszal el adván az árrát magok
hasznokra fordították; Minek okáért tudni való ahogy lévén az, hogy a szülék a' kérdésben
lévő tiz tiz kéve nádat olly véggel adják, hogy azzal a' Classisokban (osztályokban)
füttessenek; Arra való nézve meg határoztatott, hogy ennek utánna az ollyan szülék, kik
pénzül akarják a nádat kifizetni, kévéjéért egy egy magyar pénzt fizessenek, mely pénz a
Curátor kezébe resicnaltasson (visszaadattasson) Rector Uraimék által, hogy azon a'
Curátor szorúltság idején vagy fűtőt vehessen, vagy egyéb oskolai haszonra fordíthassa;
Ha pedig az in natura be adott nádból valamely rész tavasszra meg marad, azt a' recotork
ne distráhálhassák, hanem jó gondviselés alatt másik télnek kezdetin, míg a' Nádvágásnak
és Nád hordásnak ideje bé következik, a' meg maradott náddal a' Classisokat fűteni
lehessen, és ne kéntelenittessenek a' gyermekek, mint eddig, karátsonyig, meg tovább is
hideg szobában szenyvedni.

Ezen Determinatiok (határozatok) közöltetvén mostani Oskola Rector Gerendái Pál
Uramnak ÓKegyelme magának semmi kárát, a' Közjónak pedig nagy előmenetelit látván
bennek, ezeken meg nyugodott.

Inprotocollat. (jegyzőkönyvbe vette) C. per Joannem Laczka mk. Eccla et Sessionis
Comenibrum (Eklézsiai Előjáróság)."

„Ao. 1781. Die 29 Xbr. in Consessu Ecclesiastris Determinata sünt Suquentia: Utpote
l.-o Botránkoztató szokásnak tapasztaltatott eddig az Ekklésiában, hogy minden el veszett

és tévelyedett jószágokat még az díszteleneket is, mintp.o. malatz s.a.t. a'Lakosok Catedrara
vittek, és onnan ki hirdettettek; Mely botránkozásnak el távoztatására el végeztetett, hogy
ezután az ilyen Hirdetések egy átallyában el fognak maradni, hanem hírül adatik az
Ekklesianak minden Tagjainak hogy ha ollyas károk történik, jelentsék Város Birójának, vagy
Gazdájának, ki a Tizedesek által megfogja hirdettetni, melly a' meg találásnak még könnyeb'
módja lesz s' Ha pedig ebben a' dologban nagy Casusok (esetek) történnek, annak ki
hirdetése, a' Kárvallott ember nevének kijelentésével együtt Tiszt ... ere bizatik Ezen
Determinationak (határozatnak) ... jendő Publicatioja (kihirdetése), közelebb való...

2-do Ezen alkalmatossággal Oskolai Látogatási ... zonyos Oskolát és nevezetesen
Praeceptorokat szabattak, melly ek el olvastatván helybe hagy ... rendelte tett, hogy mind
ezen Törvények, mind egy ... zett Oskolai dolgok Rector Uram által az Oskola ... be
tartassanak. Inprot. per Joannem Laczka. "
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A Laczka család története II.

A következő gyűlésen 1782 februárjában már nem Laczka János vezette a jegyző-
könyvet. Lehetséges, hogy jelen sem volt. Mivel azonban a kor iskolájának működési
szabályzatát (mellyet II. József rendelete szellemében fogalmaztak) jól tükrözik a karcagi
rendelkezések, így közöljük.

„Anno 1782. Dje verő 4-ta Mensis February in Consestu Ecclesiastico determinata Sünt
qvo ad directionem Schola pucta Seqventia, et qvudem Hungarico Idiomate ed publicam
Notarieta sem concunata qva Seqvuntur in hume Tenoré.

l-o Ezen Oskolában Léjendő Praeceptorok, avagy Szolgák a Praedikátorok és az
Ekklésiának Elöljárói hirek és akarattyuk nélkül bé ne vétettessenek.

2-o Az magyarul való beszéllés mind Praedikátorokkal mind az Rectorral mind pedig
egymással akár Oskolában akár, azon kivül egy átallyában meg tiltatik, különben a
magyarul beszéllőket három intés után hogy deferáltasson szükségesnek ítéltetik.

3-tio A Templom, és Halott járásra rendeltetett Praeceptorok az harangozás el hagyására
olly szorgalmatossan vigyázzanak, hogy mihellyst az Harangszó végződik azonnal
mehessenek, hogy a már felgyűlt Népnek az utánnok való várakozással unalmat ne
szerezzenek.

4-to Az Oskolai estvéli Könyörgések légyenek az Venrabilis Superintendentiának 176-
dik (?) esztendőbe Kegyes végzése Szerént.

5-to Az Ekklésiának mind két részrűl való Elöljárói mint Anyákhoz, ugy az Oskola
Rectorához is, mint ...ctorokhoz, és Tanitojokhoz egész engedelmességei viseltessenek,
külömben az engedetlen, engedetlenségnek illendő büntetését el fogja venni.

... nappal passus nélkül, az Oskolán ... fel kötött Kalappal, fel öltött mentével já ...
szombaton kivül Oskolábúl ki menni szab ... akkor is az Oskolának Rectora véniájával.
....blikus Praeceptorok mihellyt az határozott ...állatik, azonnal halasztás nélkül
Tanitványihoz mennyének, szorgalmatossan tanittsanak az határozott órákon kivül is ottan
ottan Tanítványaikat meg tekintsék.

9-to Kiknek pedig az Íratás a Praeceptorok közzel kötelességekben áll, vasárnapot, és
Szerdai s szombati dél után való időket kivévén minden Nap kéttszer irattassanak a
Tanítványokkal, a rendes órákra pedig az Iro gyermekek iro eszközeivel ugy készszen
légyenek, hogy azok késedelem nélkül írhatnak és a meddig irnak közöttök lenni kötelez...

lO-o Kereszt Név Napokon köszönteni tsak oda mennyének az hová a Rector meg
engedi; azért hová s más hellyekre akarnak menni a Rectornak jelentsék, ki határozza meg
az órát meddig járhassanak dolgokba, bé jöveteleknek idejét a Rectoruknál jelentsék.

11 -o Pénzbéli jövedelmeket adják által a Rector kezében aki is Perceptioban (bevételbe)
introducálván (beiktatván), a midőn annak osztása közöttök lenne a Praedikátorok és az
Előljárok előtt légyen; a mit pedig a Rector előre kinek kinek szüksége ki pótolására adni
mindenkor qviérállya (nyugtát ad).

12-a valaki a Praeceptorokhoz bé mégyen, és ott akarna mulatni azt a kihez megy azt
azonnal okával edjütt a Rectornak jelentse, ha pedig mindnyájokhoz ment jelentse bé az
Oeconomus.

13-o Az Szolgájok verésének hatalma tőlők égy átalyában elvétetődik, ha valaméllyikk
panasszá történik, avagy vagyon jelentse a Rectorának.
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14-to Akár Erköltsi, akár Oskolai, még ezeken kivül magát elől adható hibákrul ha
Rectori admonitiora (figyelmeztetésre) nem jobbul, harmadik izben a Praedikátoroknak és
a Külső elöljáróknak deferáltasson (bevádoltasson); ezen punctumban tilalmaztatnak
pedig leginkább a veszekedés, csufolódás, egymás meg verése, részegeskedés,
káromkodás, fajtalan versek irása heverés, kártyázás, és Collatioknak (étkezés) el múlása
vagy azokra való Késő menetel az tanulást ném szerető is kijelentessen hogy a jövedelmet
haszontalanul né szedje.

15-to Az Oeconomus pedig tartozik ezeket tellyesiteni. l-o Az Oskolának Curiáját
(udvarát, épületét) minden Héten egyszer kitisztítani. 2-o A Classisokat (osztályokat)
minden nap estve sepretni. 3-tio a Lármázó gyermekekre vigyázni. 4-to A Porta ajtott bé
zárni s meg nyitni. 5-to Az Collatiora (étkezésre) való időt annak idejében meg hirdetni.

16-to A midőn az Lakodalmi köszöntésekre mennek égy Libelluskát (könyvecskét)
tartsanak hogy az hói mit conferálnak. az ótt lévő elsőbb Személlyel azt abban bé
irattassák; ezen kivül pedig tilalmaztatik a Lakodalmakban való mulattság, annyival is
inkább a tántz, vagy a Lakodalmas Legényekkel való társalkodás.

17-o Valamint a Férjfíui Oskolában ugy az Leányok Oskolájukban is a plágák égy
átallyában erős büntetés alatt el töröltetnek.

Hogy ezen nevezett punctumok (pontok), hogy minden Holnapban publicáltassanak
(kihirdetessenek) a Praeceptorok előtt, sőt a Szokott Szobáj okban Rámára ki
függesztessenek elvégeztetett. Praesentibus Clarissimis Dnis Andreas Ballá Tatai, Petro
Átso in pfata Ecclesia verbo Divini Ministris, Perillustribus ac. Generosis Michaele
Györffy Ord. Judice, Andrea Kálmán, Stephano Bojthy, Josepho Szarka, Benedicto
Csöreg, Michaele Boros, Georgio Tóth, Joanne Magyar, Michaele Kerekes, et Michaele
Soós Senatoribus et Ecclesia Moderatoribus.

Inprot. per Joannem Duttka psati Oppidi Jur. Ord. Not."25

2.) LACZKA JÁNOS FOGLALKOZÁSA ÉS BEOSZTÁSAI

A.) Jegyző

Laczka János 1781. év vége felé állandó munkahely után néz. Az egyik közeli nagykun
településen megürül a jegyzői állás, amelyet megpályáz. Túrkeve tanácsa pozitívan dönt.
A Helytartótanács és Illéssy János kerületi kapitány hozzájárulásával 1782. január 19-én
„Latzka János Sedrialis Assessor Úr... Districtuális Kapitány N/em/zetes Illéssy János Úr,
úgy több Magistrualis Tiszt Urak, és a Nemes Tanáts jelen létében azon hivatalra meg
eskettetett."36

Laczka János tehát Túrkeve város jegyzője lett és áttette lakását is e településre. A
városháza (nro. 138) közelébe, a kvártélyház (nro. 133) és a mészárosház (nro.134) szom-
szédságában a nótáriusházba (nro. 132) költözött. Ezen kívül volt még egy másik jegyző-
ház is (nro. 147). Ezek az épületek a mai Petőfi téren a városháza és református templom

25 Protocollum 1. Ecclesia Reformatae Privilegiati Oppridi Caumanicalis Kardszagújszállás. 181. 3-4. p.
26 Kivonat a Karcag tjk. 1782. jan. 19. számából. Jászkun polgári perek, 1832. 27. füz. l.k. 7. sz. SZÁL
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közötti részen helyezkedtek el.:7 A jegyzőház másik szomszédjában „közönséges házban"
egy molnár lakik 1783-ban.;s 1784 tavaszán a város elhatározza, hogy „Nótárius Laczka
János Uram udvarára egy Kő Pintzét" épít.-* Intézi a város közigazgatásával és igazság-
szolgáltatásával kapcsolatos hivatalos ügyeket. Tanúkat hallgat meg a peres ügyekben és
veszi a vallomásokat jegyzőkönyvbe, máskor az elöljárókkal egyetemben intézkedik.30

Munkába állása után nem sok idővel például részt vesz Kovács László praeceptor
(tanító) hagyatéki leltárának elkészítésében, melyet következőképpen vet papírra:

„Anno 1784. Die 12-ma Marty, meg hóit Kovács László Jószágai ekképen inventáltattak.

f xr

1-mo Készpénze találtatott 16 59 1/2
2-do Az Eklánálfizetése ben vagyon 8 30
3-o Búzája a' ház helyen 6 köböl 2 véka
4-to Contractuson Cseke Jánosnál lévő adósság 5 40.
5-to 1 Láda melyben vagyon

1 Mente, 2 Nadrág, egyik rossz, 1 Sapka, 1 Kalap.
1 Pruszli 1 Köpönyeg, 1 Abrosz, 2 Ing, 2 Lábra való.
1 'Sebbeli és 1 asztal Keszkenő, 1 Párna haj.
1 Nagy Cellarius, 1 MarothiAriszt., Deák Hübner, Hejneccii Philosophia, Ciceronis

Epistola Minores, Artis Cogitandi Principia, Castellio, Comelius Nepos, Catechisis Major,
Ovodij Tristium, História Poetica in Scrptis, Ciceronis Oreones Selectier Liber funelralis,
Principia Lerm Grasi Canopius, Plinius, Tolvaj Arithmetica, Hejnecius Logica Phietus,
Oratoria, 2be kötött Diarium, holmi írások, Molnár Grammatica, 1 Pár Kesztyű, 1/2
Koncz Papiros, 2 Pár Csizma, 1 Téntás Üveg, 1 Palatzk, 1 Gyertya tartó, 1 Tükör, 1
Szalmás Üveg, 1 Pár Kés, 1 Czin Kalán, 1 Petsét nyomó, 1 Skatula Levelekkel.

Melly Inventatiot hogy a'fent irot Napon és esztendb eképen vittünk véghezpsentibus
bizonyittyuk

Pálfy Pál mpa Endredi Pál mn
Varga Ferentz mpn Laczka János mpr

Nánási János m.
Hogy a felől inventált Jószágot énnekem alább irtanak, jelenlétébe a Tur Kevi Nemes

Ekklesia részirül Endrédi Pál Uram qua Tutor kezemhez adta és az Nemes Ekklesianak
fennmaradott fizetésérül, Kun János Uram, mint Ekklesia Curator Számot adott egy xrig
Kezem kereszt Vonásával az alább irtak előtt bizonyítom Tur Kevi die 31-a Juli. 1784.

Oltemányi Pap Borbára Keze + Vonás
Coram Nobis Paulo Pálfy mp. et Francisco Varga mp. "3I

27 Őrsi Julianna: Túrkeve története a XVIII. században. Túrkeve, 1996. 45-50. p. Az eredeti irat: Tk. tjk. melléklet. 1789. 179.
Nro 450. SZÁL

28 Túrkeve tjk. 1783. 60. p„ 1783. márc. 14. SZÁL
29 Túrkeve tjk. 1784. 84. p. SZÁL
30 Például 1783. február 3-án a kisújszállási Csipő István beadványára Bodó Dávidot és Bodó Ferencet vallatja az elveszett

csákvári kolompok ügyében. (Tkeve, 1783.C capsa Fasc. 5. SZÁL) vagy: 1784. március 4-én Nánási János és Szakács
Andrással arról referálnak, hogy Német Petemé fiainak kimért porta mellett Dina Mihály nád kunyhót csinált, amelyben
fúvóval kovácsolt. A tűzveszély miatt ezt a munkát betiltották. (Tkeve tjk. 1784. 83. p. SZÁL)

31 Túrkeve közig. ir. A caps. 1784. fasc. 5. rsz: 578. SZÁL
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Munkája során nemcsak az iskolákban szerzett tudását, de tapasztalatát is hasznosítja.
A rekatolizáció eredményeként a református Túrkevén is megvetette lábát a római kato-

likus egyház. Hiába keresik igazukat az ágens útján Budán és Bécsben, a királynő akaratára
megépül a római katolikus kápolna. A plébános a betelepülő katolikusok érdekképvisele-
tében gyakran szembeszáll a helyi városvezetéssel. Laczka János az egyeld tapasztalataiból
tudja, hogy nem könnyű a kálvinisták igazát megvédeni. így igyekszik igen körültekintően
eljárni akkor is, mikor 1783-ban a pápista kápolnába egy gyerek betör. 1783-ban Bíró Vincze
Pál és Nótárius Laczka János referálják, hogy benyújtották a városi tanács nevében kerületi
kapitányhoz a kérelmet, amelyet a következőképpen fogalmaztak meg:

„Tekintetes Consoliatus
Minémű szomorú, és minden azt hallókat, de kivált minket Helybélieket meg háborító

gonoszság történt mostanában nállunk Turkeviben, méltóztatik tudni a' tettes Ur nem
magyarázhatjuk ki elégségesképen, mennyire meg háborított minket ez a' kedvetlen
történet, és melly fájdalmason tapasztaltuk Jó Istenünknek, Kegyelmes Királyunknak ez
által lett meg bántattatását, és az egész Keresztyén Világnak illy meg botránkoztatást; a'
minthogy sem éjjelünk, sem nappalunk nem volt, míg annak gonosz tselekedőjét,
Investigator Mag/istra/lis Tiszt Urak segittségek által, és Diveccsanus ember jelenlétében
ki nem tanultuk. De a'milly nagy örömünk lehetett abban, hogy az' Isten annyira segített,
hogy illy rettenetes dolognak Auctorált ki nyilatkoztatta, és az által néminéműképpen a
Közönséges gyalázatot és veszedelmet róllunk elvette; szinte ollyan törődésben ejtett
bennünket azon Investigátionak környül állása; mert

l -o ....3:

Ugyancsak akadt tennivalója az ifjú jegyzőnek az ünneptörőkkel szemben is. A helybeli
plébános ugyanis rendszeresen feljelentett mindenkit, aki vasárnap rakott szekérrel a
városban merészkedett mutatkozni.33

Az ifjú jegyzőnek, aki ekkorra már családot alapított a városban nem volt könnyű
elfogadtatnia magát. Erre utal az egyik az 1785. február 7-én benyújtott panasza, mely
szerint Földesi István ármás hadnagy nem akar engedelmeskedni neki. „Földesi István
panaszolkodó Nótárius Urat meg támadván, a többek között illyen betstelen szókkal
illette: Elébb való ember vagyok én, mint Nótárius Uram, mert én itt születtem, nékem
nem parantsol;" A tanács azt a határozatot hozza, hogy „Biró, és Nótárius Uraimék
parantsolatait máskor illendő engedelmességgel meg fogadja, köteleztetett, hogy Nótárius
Uramat a' N. Tanáts előtt meg kövesse, mellyet meg is tselekedett."34 1785. év elején már
a város főjegyzője.

Munkájával bizonyára meg vannak elégedve felettesei, mert 1785-ben már magasabb
beosztást kap: ő lesz a nagykun kerületi komisszárius. 1785. július 18-án„Feő Bíró Kun János
Uram prasidiuma alatt, jelen lévén az Egész Tanáts, Gyűlés tartatván, azon alkalmatossággal.
N/em/z/e/tes Laczka János Comissarius Ur búcsúzván a N/eme/s Tanácstól, Notariusi
hivatalát le tette és az Archívum Kulcsát ord. Biro Uramnak resignalta."35

32 Túrkeve tjk. 1783. 65. p. SZÁL
33 Egy ilyen ügy kivizsgálását végezte például Laczka János 1784. július 14-én. (Túrkeve ir. 1784. C. capsa fasc. 5. SZÁL)
34 Túrkeve tjk. 1785. 123. p. (1785. febr. 7.) SZÁL
35 Túrkeve tjk. 1785. 149. p. (1785. jut. 18.) SZÁL
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1785-ben Kenéz Jánost választják jegyzőnek, de a következő évben ismét jegyző után
kell nézniük. Az egyre szaporodó ügyek és a Nagykunságszerte növekvő társadalmi
feszültségek erősen igénybe vették a hivatalnokok erejét. 1786-ban jegyzőválság alakult ki
a városban. Lemond Kenéz János és lejár a megbízatása a régóta szolgáló Boros György-
nek is. Ez utóbbi helyett Borsos Sándort alkalmazzák, akinek azonban szüksége lenne a
jegyzői lakásra. Kéri, hogy a tanács szólítsa fel Laczka Jánost a Nótáriális ház elhagyására.
„Ha itt Helységünkbe meg maradni kedve vagyon, az Qvártély Házat szívesen offerállyuk
(felajánljuk)." 1786. augusztus 10-én Laczka Jánost felhívatják a tanácsba, hogy meg-
egyezzenek vele. „Nemzetes Laczka János Commisarius Ur itt meg jelenvén a Tanácsban,
mely alkalmatossággal az Notarialis Ház eránt, melyben most Lakik emiitett Commissarius
Ur elől hozódván, egy átallyában declarálta (kijelentette) hogy azon Házból ki nem fog
menni ezen okokból, hogy ezen Numerrusba kelletik Lakni, másodszor Szent Mártonba
nem Lakhatik, mert Isteni szolgalattyat akarja gyakorlani, annak pedig legjobb gyakorlása
Lehet itt a Numerussába lévő helyben, minthogy Vallása ugy hozza magával. Továbbá
annyival is inkább hogy mind a két Nótáriusnak Ház szükséges, elvégeztetett, hogy idő
halasztás nélkül Notarialis Ház építtessen."361786-ban már három jegyző beállításáról van
szó a túrkevei határozatokban." A város ingatlanairól 1789-ben jelentést készítettek,
amelyből kiderül, hogy Laczka János még mindig a jegyzői házban lakik. Ez a vályogból
készült ház jó állapotú. Vályog és nád kerítése van. Két tyúkól (vályogból), sertésól (fából)
és WC, valamint egy kis kert tartozik hozzá. Van még egy másik jegyzői házhely is,
amelyre új házat szándékoznak építeni.38 Alig telik el néhány év és újból a harmadik jegyző
beállítását szorgalmazzák a felsőbb hatóságok Kisújszálláson és Túrkevén. Erre azonban
az a válasza az illetékes elöljáróknak, hogy a népesség szaporodásával megnövekedtek a
jegyzők terhei (transennarus és quártélyos katonaság, kortsma, mészárszék, puszta
árendálás, archívum rendezés sok tennivalót ad a számukra), de nem tudnák biztosítani a
foglalkozatás költségeit. Ezek közül a lakás építése és fenntartása lenne különösen nagy
teher, így a túrkevei elöljárók 1803-ban úgy döntenek, hogy egy nőtlen kancellistát (írnok)
alkalmaznak 85 ft-ért és egy szobát biztosítanak számára.39 Ekkor azonban már Laczka
János a saját házában lakik.

B.) Jászkun kerületi tisztségviselő

a.) kerületi komisszárius

Amint már fentebb írtuk, Laczka János 1785-ben nagykun kerületi tisztséghez jut és
már mint nagykun komisszárius őrködik a települések közigazgatásának és
igazságszolgáltatásának rendje felett. Közvetíti a királyi parancsolatokat, a kerületi
kapitány intézkedéseit, irányítja a városi elöljáróságok választását, intézi az új
tisztségviselők beállításának procedúráját.

36 Túrkeve tjk. 1786. 214. p. SZÁL
37 Túrkeve tjk. 1786. febr. 12. SZÁL
38 Őrsi Julianna: Túrkeve története a XVIII. században. In: Túrkeve földje és népe. Túrkeve, 1996. 45, 49. p.
39 Tkeve közig ir. C. Capsa fasc. 4. No. 59. SZÁL
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1786. szeptember 29-ei dátummal jegyezték be a túrkevei tanácsi jegyzőkönyvbe a bíró
és a város alkalmazottjainak megválasztását, amely a következőképpen zajlott le:
„Commissarius Laczka János Ur Exmissioja (ki-küldöttség) szerént, az köz népet Biro
tételre öszve gyűjtetvén, az egész népségnek szorul szóra való votum (szavazat)
szedésekkel az Tavali ord. Biro Kun János Uram újra confirmaltatott (jelöltetett), és az
szokott esküvéssel meg is eskettetett.

Nemzetes Birák Uraiméknak közönséges votumok szerént Boros György Uram Qvanti
Perceptornak (adószedőnek) tétetett s az közönséges esküvéssel meg-eskettetett.

Szabó Péter Armás Hadnagyi hivatalra fel eskettetett.
Kalmár János Kis Birói hivatalra fel eskettetett.
Hajdú Ferencz hasonlóan Kis Bírónak eskettetett.
Kovács András az 3-dik Tizedbeli Tizedesnek eskettetett.
Barta István az első Tizedbelinek Tizedesnek d.
S Barta János ármási hivatalra választatván meg eskettetett.
Id. Fogas Tóth István ugyan azon hivatalra fel vétetvén hitét letette.
Koós János malombirónak fel eskettetett.
Fijas János molnár jelenti, hogy keze alatt levő malmot, egészlen újra fogazta, kivánnya

dolgának jutalmát. Resultum est. A Beneficialis Cassából 3 Rh forint és 24 xrokig
fizettessen ki.

Finta Gergely a Csillagos Csapszékbeli Csapiárosnak felvétetvén meg eskettetett.
Semsei Mihály a 4-dik Tizedbeli Tizedesnek eskettetett.
Zoltán Mihály Armásnak választatván fel eskettetett.
Hajdú Péter Armásnak feleskettetett...."40

E személyek munkájának ellenőrzése is a kommisszárius kötelességei közé tartozik.
Különösen sok munkát jelent számára a közmunkák, a forspont szervezése. A nagy-

kunsági szekereseket rendszeresen kirendelik gabona- és szénaszállításra. Eljárnak Futak,
Szerepáj, Zimony vidékére. A katonaállítás, az átvonuló katonaság beszállásolása, a rend-
védelem (belső vigyázás) is bőven ad szervező- és ellenőrző munkát a komisszáriusnak. A
jászkunokra a Mária Teréziával kötött megállapodásuknak megfelelően jelentős katona
állítási kötelezettség is hárul. Ezekre az évtizedekre esik az osztrák - porosz örökösödési
háború és a Balkánon a török elleni küzdelem. Újból és újból biztosítani kellett a tele-
pülések által felvállalt katona-létszám betöltését. Ezentúl a Nagykunságon rendszeresen
keresztül vonuló katonai alakulatokat is be kellett szállásolni télire. A lakosok a legényeket
és azok lovait voltak kötelesek házukba elszállásolni. A tiszteket a kvártélyházakba he-
lyezték el a városok. E kötelezettségek teljesítésének szervezése, lebonyolításának ellenőr-
zése ugyancsak a komisszárius feladata volt. Az igazságszolgáltatás második fokára elju-
tott ügyekben tanúkat rendel be és hallgat ki, esetenként tényfeltárást végez. Ellenőrzi a
Kunszentmártonban működő nagykun börtön működését. Munkaköréből adódóan sokat
utazik, sok felé jár. Tudunk arról, hogy például 1789-ben 23 nap (március 15. — április 7.)
alatt járja meg Bécset. Bujánovits ágens urat keresi fel annak érdekében, hogy Túrkeve

40 Túrkeve tjk. 1786. 229. p. SZÁL
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Ecsegpuszta kamarai birtok felét meg tudja venni, másik felét pedig árendálhassa.41

Ugyanezen útjában megszállván Pozsonyban felkeresi Bíró Ferenc túrkevei „hazafit",
hogy a város kérésére felajánlja számára a vicenótáriusi (aljegyző) állást.421789. július 17-
én Pesten jár, hogy a „Királyi Filiális Cassából" felvegye a túrkevei lakosok által végzett
fuvarozások díját (2406 forintot 31 egész és 3/8 krajcárt), akik Szegedre, Temesvárra,
Péterváradra, Fejér Tényre és Aradra voltak kirendelve.43

Bár már régen nem városi alkalmazott Laczka János, de a város ügyeit továbbra is
lelkén viseli és segít az elintézésükben. Túrkeve számára a 18. század végén nagyon
fontos, hogy legelőt tudjon bérelni a számos állatok (ló, szarvasmarha, juh) részére.
Laczka János rendszeresen segít ebben. 1798-ban például az alábbi leveleket, írásokat
találtuk Ecseg és Pásztó bérlése tárgyában.

„Bizodalmas Jó akaró Birák Uraimék!
Ha tsak ugyan el megyén valaki Pestre mind az Ecsegi, mind a Pasztái Puszták eránt

Szükség hogy magával kivált az utolsóra nézve Plenipotentziát (meghatalmazást) vigyen;
azért ha tetszik Birák Uraiméknak, azt Hlyen formán, a'min ide van rekesztve, el lehetne
készíttetni. Turkevi 25-a Juny 798

Blmas Jó akaró Birák Uraimnak
igaz köteles Szolg.
Laczka János mpr."

„Mi Privileg. Nagy Kun Turkevi Helysége Elöljárói, és az egész Közönség ezen
Plenipotencziáknak ereje mellett NN Lakos társainkat el küldjük és el bocsájtyuk Mgos
Báró Orczy Josef Ő Nagyságához Pasztái Pusztának Ki árendálása végett; adván
Ökegyelmeknek tellyes hatalmat, hogy Ő Nagyságáiul azon Pusztát több, vagy kevesebb
esztendőkre tűrhető Conditiók alatt fent irtt Közönség részire ki arendálhassák, 's arrúl is
traktálhassanak, hogy engedne é, és mennyit 0 Nagysága a Pusztábúl Szántással
használni; 's mind ezekrül a' Közönség Képiben Ó Nagyságával Contractusra
léphessenek.

Költ Nagy Kun Turkeviben. "M

Az ügy konkrét intézését többek között rá bízták a keviek. íme ennek a bizonyítéka:
„Mi privilegiált NagyKun Turkevi Hellysége Elöljárói, és Az egész Közönség, ezen

Plenipotentziánkk (teljeshatalmú megbízásunk) ereje mellett Szabad Lakos Társainkat
Nztes V/ité/zlő Latzka János Mag/i/s/trá/lis fiscalis Urat nem külömben Tanátsbéli

41 Túrkeve tjk. 1789. 113. p. SZÁL
42 Tkeve ir. 1789. No. 768. 1789. márc. 15. protokollumból. SZÁL. A Biró Ferencről adott jellemzés jól tükrözi, hogyan

lehetett egy a Nagykunságban született gyermekből jegyző a 18. század utolsó negyedében. „Biró Ferencről Őkegyelméről,
mint idevaló, sub. Nro Pop. 72. (72. szám alatti lakos) Lakó Privilegiátus Lakos Társunk Cs. Biró Mihálly fiáról kegyesen
emlékezik a' Nemes Tanáts, mint a'ki Oskolai Tudományát az irt levő Oskolában annyira vitte vala, hogy az apróbb
Gyermekeknek ugyan abban Praeceptorává tétettethetett, melly hivatalát ditséretesen, és előmenetelessen végezvén a1

Debretzeni Collégiumban Togátus Deáksági Gradust is érdemlett, honnan harmadik Esztendőre ugyan a' Turkevi Oskolába,
az ötödik, és Negyedik Classisbéli Gyermekek Praeceptorának ki hozattatott s a'kiket két Esztendeig hüségessen tanított, és
boldogított. Továbbá a világiakban is akarván idővel a1 Közönségnek szolgálni a' Német nyelv Tanulására adva magát és
már Posonyban másod Esztendőre fojtattya ebbéli igyekezetét..."

43 Túrkeve tjk. 1789. 180. p. SZÁL
44 Túrkeve közig. ir. A caps. fasc. 5. 1798. Laczka János saját kezű levele és fogalmazványa, rsz: 578. SZÁL
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N/em/z/e/tes Nagy István, és Kommunitásbeli Szegő András Uraimékat küldjük, 's el
botsáttyuk Meltságos Baro Orczy Josef, Ő Nagyságához Pásztói Pusztájának Meg Árendálása
(haszonbérlése) végett, adván Őkegyelmek/ne/k tellyes hatalmat, hogy Nagyságától azon
Pusztát több vagy kevesebb Esztendőkre tűrhető Konditiok (feltételek) alatt, a' fent irt
Közönség részére meg arendálhassák (bérbe vehessék), 's arról traktálhassanak
(tárgyalhassanak), hogy engedne é, és mennyit Ő Nagysága Azon Pusztából szántással
használni, s' mind ezekről a' Közönség Képében Ő Nagyságával Kontratusrais (szerződésre)
léphessenek. Költ Nagy Kun Túrkeviben 1798.k Eszt/endő/.béli Szent Iván havának 24-ik
napján L.S. Privileg NagyKun Túrkevi Hellységének Elöljárói és egész Közönsége."45

Laczka Jánosnak minden leveléből, fogalmazványából kitűnik, hogy mennyire szívén
viseli a város ügyeit. Olvassuk tovább írásait!

„Kedves Drága Nótárius Uram
Komám Uram!

A' Báró Orczy O N/a/g/ys/á/gá/hoz küldendő Levelet jó volna már el küldeni; azért ha
készen vagyon /: inkáb' a Fragmentumát (fogalmazványát) küldje le Komám Uram, hadd
láthassam meg, ha Coheren Ur vagyon é a'mi Követtségükel:/ majd mindjárt Postára
küldöm, úgy is vágynak több Leveleim is Kardszagra. To/vá/bbra szüntelen vagyok

Az Urnák igaz köteles Szolg.
Laczka János "

„Alább irtak kötelessen referállyuk (előadjuk); Hogy minekünk Szerentsénk volt a' múlt
Június Holnapnak 29dik Napján Báró Orczy Josef ő Nagyságát Pesten meg találni, és az
ide vissza rekesztett Plenipotencziánk ereje mellett Ő Nagyságával Pasztái Pusztának ki
árendálása eránt beszélleni. Eleinten Ő Nagsága Némelly ellenvetéseket tett: Nevezetesen;
hogy Turkevi Helysége miatt az ő Nagysága emiitett Pusztájábúl Tur Várossá egy darabot
el vett, nem adván Túr Kevi Hirt a M/éltósá/gos Familiának, midőn véle Túr Várossá
törvénykezett; hogy O Nagysága a Pusztát vas alá úgy sem adhattya; mert nem tudja maga
is mikor szorulhat rá, hogy rajta marhabeli gazdaságot folytasson; hogy Comunitásnak
nem örömöst adja, külömben is addig nem adhattya, míg a mostani Arendatorokat eránta
meg nem szállítja, mivel talán a Contractusokban is benne vagyon, hogy mások előtt ők
Kínáltainak meg a Pusztával; utollyára, hogy még a' mostani Árendások esztendei ki sem
teltek, mert ha nem Két, leg alább egy esztendejek még hátra vagyon. Mind Mind ezen
ellenvetésekre renddel feleltünk, és igyekeztünk Ő Nagyságát más gondolatokra hozni; A'
mint is eleibe terjesztvén mind azt, hogy a' tő Szomszédságra való nézve annak haszna
vétele Túrkevinek legjobban kezére vagyon; mind hogy ennyi adófizető embernek szüksége
nagyobra tekintendő volna, mint egy privatus Árendás Örménynek haszna, mind pedig,
hogy Ó Nagysága is egy Hlyen tehetős Communitásban (községben) nagyobb securitást
(biztonságot) találna, mint egy akarmelly személyben; utollyára azt is tudtára adván Ő
Nagyságának, hogy a Vas alá való Kérés is nem azt teszi, hogy a pasztát egésszen
felszántanánk, hanem tsak annak azt a részit, melly most is szántásban vagyon, ahoz
adatandó egy némelly mérsékleti darabbal, melly külömben is igen tövisses lévén, a végett
is meg Mvánnya a feltörését hogy azután jobb fű teremjen rajta.

45 Túrkeve közig. ir. A.caps. fasc. 5. 304. számra 1798. jun. 24. No. 46. rsz: 578. SZÁL

- 1 8 -



A Laczka család története II.

Ezen, és még több elő adásokra gyengébb, és Kedvezőbb gondolatokra látszatott hajlani
Ő Nagysága, és azt méltóztatott ígérni, hogy valamiben tsak lehet hián a Szomszédságban
szolgálni, és késedelem nélkül fog Abádi Tisztyének írni, hogy tudakozta meg az
Örményeket mit gondolnak a Puszta eránt; de akármit gondolnának, Turkevi híre, 's tudta
nélkül ki nem fogja adni 0 Nagysága; sőt azt is hozzá adta, hogy ha tsak ugyan Novak
Urak tovább is Pusztát arendálni akarnak, tud ö Nagysága nekiek más Jószágában is azt
mutatni.

E' szerint mi jó reménységgel el jővén, a' volna vélekedésünk, hogy jó lenne Ő
Nagyságának a Comunitás nevével egy tsinos meg köszönő levelet mentül elébb irni, azért,
hogy a Comunitás küldöttyeit szívesen fogta, és Pasztái Puszta eránt reménységet nyújtott;
jó lenne egyszersmind ezen dolog eránt Abádi Számtartó Úrral is egyet értőleg lenni. Sign.
Turkevi 8-a July 798

Laczka János fiskális Nagy István Notarialis
Szegő András Comunitás "46

A Helytartótanácstól sokféle rendelet érkezik. Beletartoznak ebbe az adózással
kapcsolatos ügyek (adóösszeírás, adókivetések) vagy egyéb közigazgatási ügyek csakúgy,
mint például az uralkodó gazdaságpolitikájának helyi vetületei. Laczka Jánosnak kell
például ellenőriznie az eperfák és a fűzfák telepítését, vagy kiosztani vetésre a
dohánymagvakat.47 E központi utasításnak tesz eleget Laczka János akkor is, amikor 1789-
ben Malomzugban fűzes erdő telepítését rendeli el.48 A Helytartótanács ugyancsak őt
rendeli ki Bozóki Andrással együtt, hogy kivizsgálják a karcagi tanács és az egyház közötti
nézeteltérést. (Tatai András és Átsi Péter prédikátorok 1788-ban a város jegyzője ellen
tettek panaszt a Helytartótanácsnál.) Kérik a feleket a békesség helyreállítására és
javasolják a papoknak, hogy ezután bármiféle gondjuk adódik, először „a Tanácsnak mint
Helység és Ecclésia külső Elöljáróinak jelentsék."4' Az iskolák reformjára vonatkozó
királyi parancsot is neki kell közölnie a helybéli plébánosokkal és prédikátorokkal.50

b.) kerületi aljegyző, ügyész, főügyész és nádori táblabíró

1790-ben újabb megtiszteltetés éri Laczka Jánost. Ettől kezdve a Jászkun Kerületek
vicenótáriusként számítanak a munkájára. Mint aljegyző, a következő levelet küldte ki a
településeknek a bíróválasztás alkalmából:

„Bizodalmas Nagy Jó akaró Uram!
Novembernek első Napjára, úgymint Hétfőre lévén ide határozva a' Bíró tétel, holnap a'

szokott módon hirdettesse ki a'Nép előtt Biró Uram, hogy hétfün reggeli Isteni tiszteletre
minden külön kenyeres gazda, ugy a' Redemptus, mint azföldtelen meg jelennyen, onnan

46 Túrkeve közig.ir. 315. Beadott 10. Juli 1798. Caps A. fasc. 5. No. 98. rsz: 578. SZÁL
47 Túrkeve tjk. 1786. márc. 17. 185. p.; Túrkeve tjk. 1789. 121. p. SZÁL
48 Túrkeve tjk. 1789. 90. p. SZÁL
49 Karcag tjk. 1788. 89. p. SZÁL
50 Túrkeve tjk. 1786. márc. 18. 185. p. SZÁL
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p/e/dig egyenesen a' Helység házához mennyen a' voxolás (szavazás) végett; kiváltképen
Birák Uraimék a' Candidatiora (jelölésre) való nézve tellyes számmal meg jelennyenek.
Ezenkívül

Ne sajnállyon úgy rendelkezni Biró Uram; hogy holnap reggeli 6 órakor a' Házamnál
a' Helység alkalmatossága (lovaskocsija) meg jelennyen, mellyen még reggeli Isteni
Szolgálatra Kisújszállásra hasonlóan a' Birói megújjitás végett által mehessek; ki is
mindenkor vagyok alatt Biró Uram/na/k

Turkevi 30-a 8-br 790 igaz köteles Szolg.
Laczka János "51

1794-től magistruális (városi) ügyész, 1799-től a Jász és Kun Kerületek fő fiscálisa
(főügyész). 1807-ben már a főügyészi mellett a nádori táblabírói címet is viseli. Talán nem
járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy ezen utóbbi cím elnyeréséhez hozzá-
járult József nádor 1805. évi nagykunsági látogatása is. Laczka János ugyanis azon öt
személy egyike, aki József nádort fogadja a Nagykunság déli határánál (Kunszentmártoni
határban, a Körös túlsó partján) és elkíséri Karcagra, Kunhegyesre, Kunmadarasra, sőt
Debrecenig. A nádor a karcagi kvártélyházban tartott ünnepi vacsoránál asztaltársaságába
hívja Illéssy János kerületi kapitánnyal, Bozóky András nádori táblabíróval, Paróczai
István exactorral (számvevő) és Makó Lőrinc kerületi aljegyzővel együtt.52

A 18. század utolsó évtizedeire a Jászkun Kerületek igazgatásához széles látókörű, jól
képzett hivatalnokokra volt szükség. A 18. század közepén kiadott királyi pátenst (1751)
követték a jászkun statútumok (1799), amelyek pontos szabályokba foglalták a kerületek
és a települések működési rendjét. Az 1790/9l-es országgyűlés törvénybe iktatta a jász-
kunok országgyűlési követállítási jogát is. 1800-ban megszervezték a nádor huszárezredet
is. Ezek az események jelentősek voltak a Jászkun Kerületek közjogi és közigazgatási
karakterének kialakulása szempontjából. Olyan tisztségviselőkre volt ugyanis szükségük,
hogy céljaikat elérjék (a jászkun önállóságot megőrizzék, kiteljesítsék), akik tisztában
voltak a jászkun történelemmel, jól ismerték a helyi társadalmat, széles kapcsolat-
rendszerük volt, hazai és külföldi iskolákban megszerezték mindazokat a bölcsész és jogi
ismereteket, amelyek szükségesek voltak sikeres tevékenységük folytatásához. Ennek
felismerése nyomán majd egyre több „hazafit" (helybeli születésű ifjút) segít városa,
egyháza a felsőbb iskolai tanulmányaiban.

Laczka Jánosnak és kortársainak tehát igen jelentős tevékenységet kellett ahhoz
kifejtenie, hogy a Jászkun Kerületek közigazgatása és igazságszolgáltatása tökéletesen
működjön. A kerületi önállóságnak éppen abban volt előremutató szerepe, hogy fejlődés
lehetőségéhez egy jól szervezett közigazgatás biztosította a keretet. A tisztikar
szaktudására nemcsak a saját kerületi célokért folytatott harcban volt szükség, de az
országos követelmények teljesítéséhez is. Az országosan jelentkező társadalmi gazdasági
folyamatok és politikai események adta feladatokkal is meg kellett birkózniuk.

51 Túrkeve tjk melléklet. 1790. Nro. 830. SZÁL
52 Jászkun ker. jkv. 1805. 431-454. p. SZÁL
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Laczka Jánosnak tehát kedvezett a kor szelleme. A kor embere lehetett. Tudása széles
látóköre és kapcsolatrendszere kiemelhette hivatalnok társai közül. Tudásának elismerése
volt többek között az is, hogy amikor Horváth Péter benyújtotta a Jászkun Kerületeknek
kiadásra a „Comentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum eorumque
Constitutionibus" című történelmi munkáját, a három fős bíráló bizottságba Laczka Jánost
is bevonták. Már András kiskun kapitány, Makó Lőrinc nádori táblabíró és Laczka János
főügyész gyorsan és lelkiismeretesen elvégezte a rájuk bízott feladatot. „A bírálat tizenöt
pontban tett tudományos értékű észrevételek mellett is kedvezőleg ütött ki; egyedül azon
óhajtásukat fejezték ki a kiküldöttek - kiknek egyike szinte latin nyelven írta meg észre-
vételeit - hogy bár e derék munka magyarul irattatott volna; holott még ez időben hazánk-
ban legnagyobb részben úgy hivatalos, mint tudományos nyelvül a latin használtatott." -
teszi meg megjegyzését Gyárfás István az eredeti bírálatok ismeretében.53 A legfelsőbb
jászkunsági fórum úgy határozott, hogy „Ezen munkát készítő Horváth Péter Distr/ictuá/lis
V/ice/Notarius Úr szorgalmatos fáradozásáért a Publicumban meg ditsirtettvén Munkájá-
nak ki nyomtattatását helyesnek, és jónak találták a Districtusok; ugyan is azért ezen
munka a Felséges Palatínusnak (nádornak) dedicálltatván emiitett nótárius Úr/na/k meg
engedtetik, hogy azon Munkáját 1000. Exemplarokban (példányban) nyomtassa ki a
Districtusok/na/k Költségén, mely nékie annak ideiben meg fog téríttetni a Distr/ictuá/lis
Cassábúl."54 A mű még ebben az évben Pesten Trattner Mátyás nyomdájában meg is jelent
latin nyelven. A későbbi magyar nyelvű változatba már beledolgozta a szerző a
bírálatokból elfogadott adatokat.55

Laczka János mint kerületi főügyész irányította az igazságszolgáltatási munkát. A
jászkun törvényszék elé kerülő ügyeket az illetékes kerületek kapták meg kivizsgálásra és
döntésre. Ha a peres felek - a lakosok és a közösségek egyaránt - az ítéletbe nem
nyugodtak bele, akkor a következő fellebezési fórumként a nádorhoz fordulhattak. A
polgári perek között sok az örökösödési per. Elsősorban az oldalági leszármazók - a
redempcióra hivatkozva - kérik jussukat. A 19. század elején kezdődnek a házassági
válóperek. Az 1790-es évek tájékán megszaporodnak azok a beadványok is, amelyben
egy-egy nagykunsági lakos nemesi igazolást kér. Az ős, akire hivatkoznak rendszerint a
17. században szerezte az armálist. Közvetlen elődeik a 18. század első felében költöztek
a Nagykunságba. Mindezen ügyek intézésében részt vesz Laczka János. Van, amit átad
kivizsgálásra, van amiben dönt, van, amit tovább terjeszt a felsőbb hatóságok felé.
Nemcsak a nádori, de a helytartótanácsi hivatallal is mindennapos a kapcsolata.56 Az

53 Az idézett mondatokat Gyárfás István A jászkunok története II. k. előszavában VII. közli. Mi is utána eredtünk az eredeti
bírálatnak, hiszen izgatott a dolog, hogyan értékelte Laczka János Horváth Péter munkáját. A jászkun levéltár anyagában a
jegyzőkönyvi bejegyzéseket megtaláltuk. 1800. július 3I-én adta át munkáját ajászkun közgyűlésmnek Horváth Péter(Jk.
ker jkv. 1800/1890., 455. p.). A bizottság jelentését 1801. július 25-én fogadta el ajászkun kerületi közgyűlés. (Jk. ker jkv.
1801/1133. 297. p.)Ajelentést az 1801. Fasc 1. Nro 1133. tették irattárba. Innen azonban hét évtized múlva Gyárfás István
kikölcsönözte. A Gyárfás-hagyatékokban azonban mindmáig hiába kerestük a különböző levéltárakban, nem sikerült a
nyomára bukkannunk.

54 Jászkun ker. jkv. 1801/1133. 297. p. SZÁL.
55 Horváth Péter: Értekezés a kunoknak és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjukrul. Pest, 1823.
56 A Helytartótanács ágensi irodájának iratai között találtunk például két Laczka János levelet is 1798, illetve 1799-ből,

melyben a kisújszállási Tóth István házasságához dispensációt engedélyt) kér. Helytartó tanács ágensi iratok T. (25. köt.)
467^t72.p. Ráday Levéltár
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intézkedések nagy részét Illéssy János nagykun kerületi kapitánnyal közösen hozzák meg.
Ilyen közösen aláírt levél maradt meg például a nagykun kerületi börtönre vonatkozóan,
vagy az a tudósítás, amelyből arról értesülünk, hogy a Nádor-huszárezred felállításával
kapcsolatban a Hajdúság képviselőivel egyeztetnek a jászkun vezetők." Mivel a nádor
huszárezred szerepe a 19. században fontos nemcsak a Jászkunság, de az egész Magyar-
ország szempontjából, így idézzük most fel ezt a dokumentumot!

„A1 Tekintetes Districtusoknak Kegyes meg hagyása szerint el mentek az alól irtak a'
Nemes Hajdú Városi Kerületre, nevezetesen Szoboszlora, hogy ottan ezen Kerületnek Fő
Kapitányával, Tekintetes Consiliarius Jablonczay Pethes János Úrral, és ez e' végett ott
más öszve jött több Magistlis Tiszt Urakkal a' Köz erővel fel állítandó Nemzeti Regement
eránt egyet érthessenek, és a Concertálandókat concertállyák (megvitassák).

Fel olvastatván tehát a Nemes Jász és Kun Districtusoktúl oda küldetett két rendbéli
Tudósítások, igen Kedvesen, és érzékeny köszönettel vették a Nemes Hajdú Tiszt Urak,
hogy ezen Districtusok az azon Kerületet illető Katonaságra nézve is Mundérnál
(ruházatról), es egyébb meg kivántató dolgoknál gondolkodni méltóztattanak, a'melly azon
Nemes Kerületnek annál jobban esett, mivel jóllehet már verbuválnak, a' Mundur eránt az
innen vett Tudósításig semmi effectivus (foganatosító) lépést nem tettek... a Nemes Hajdú
Kerületből is minden haladék nélkül Deputátusok (küldöttek) küldessenek Budára...
annyira siessenek, hogy a' mi Deputatusainkat még Budán találhassák, és azokkal egyet
értőleg dolgozzanak; Külömben is uttyukat mind menet, mind jövet Jász Berénybe
vegyék, és ottan az a' végre ki nevezett T. Comissiónak (bizottság) mindeneknek végire
járván, magok lépéseiket a szerint alkalmaztassák, a' miképen már a Tettes Districtusok
előre intézkedéseket tettek... Signat Kardszag 22-a 7-br 1800. Illéssy János kapitány,
Laczka János ord. Fiskális"38

Nem újkeletű az összehangolt munka Illéssy János és Laczka János között.
Vicenótáriusként is gyakran együtt dolgoztak. Az egyik városi jegyzőkönyvből tudjuk
például, hogy „Sallai János és Boltos Arendátor Kondorosi Miklós között Vad Pál zálogos
földje miatt kerekedett per során az ügy elintézése N.Nagykun Megyebéli DKapitány
Nztes Illéssy János Uramra bízatván, mai napon helységünkben megjelent, és az illő
Feleket szemre hivatta, melly alkalmatossággal nem használván semmit Sallai Jánosnak
törzsökös Hazafiságából és Föld birtokbéli Szomszédságából kihozni kívánt elsőbbsége, a
fent Tisztelt Úr DVice Nótárius N. Latzka János Úrral edgyet értvén a Vad Pál földgyét
Kondorosi Miklós keze alatt hagyták., s' a' Bíróságnak nyilván meg mondották, hogy a'
Zálogra nézve nemhogy a' Szomszédok/na/k de még az Atyafiaknak sem volna
elsőbbsége..."59

57 Jászkun ker közig.ir. 18919. máj. 11. Fasc. 4. Nro 664. SZÁL
58 Jászberény régi ir. 1800. rsz: 404. SZÁL
59 Túrkeve tjk. 1791. 581. p. SZÁL
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c.) nagykun kapitány

A közvetlen munkatárs, atyai jó barát, Illéssy János 1824-ben korára és betegségére való
tekintettel lemond. A nagykun kapitányi tisztet közel egy évszázadon át az Illéssy család
töltötte be, most azonban az utódjelölt még fiatal, így a nádor e posztra más alkalmas
személyt keres és talál. A jászkun kerületi jegyzőkönyv így örökíti meg az eseményt:
„közli többször Tisztelt Ő Cs. Kir. Feő Herczegsége Nagykun Kerületbeli Kapitány N.
Illéssy János Úr/na/k folyamodó Levelét; melly szerént nevezett kerületbéli Kapitány Úr
Hivatalátúl búcsút vévén, maga helyébe fiát Ifj. Illéssy János Urat kivánná azon Kapitányi
Hivatalra kineveztetni; melly eként költ Hivatalbeli Resignatió az elő adott okok figyel-
mébül Tiszt. Ő Cs. Kir. Fő Herczegségének ki nyilatkoztatása szerént sémi nehézséget nem
szenved; Hanem a' Kérés második Tárgyának, ha bár nevezett Ifj. Illéssy János Ur/na/k
eddig meg bizonyított Hivatalbeli Buzgósága érdemlett figyelembe vétele is, mind fiatal
Esztendeinek Tekintetébül, mind azon okon, hogy már Nagy Attya, sőt annak attya is
ugyan azon közHivatalt viselték, ez úttal nem állhat;... - Felolvastatván jelen F. resolutió
(parancs) a Közönséges gyülekezetben; fő figyelmeket fordították ezen Kerületek eddig
kapitányi Hivatalt viselő Nz. Illéssy János Ur/na/k Resignátiójával (lemondásával)
megüresedett Kapitányi diszes Hivatalnak a Privilegiális Jussok fentartására leendő
betöltésére, a' minthogy mi előtt meg hallgatván a Nagykun Kerület Közönségeinek
Képviselői egységes meg egyezéssel abban nyilvánították ki kívánságokat, hogy azon
Kapitányi Hivatalra hosszas és érdemei által magát együttesen a Kerületbeli Tiszt Urak
fölött megkülönböztető Jo Fiscalis Laczka János Ur választatik.."60

így lesz tehát a Nagykun kerület első embere Laczka János. Hirtelen halála megaka-
dályozza abban, hogy kiemelkedő tetteket vigyen végbe. Nagykun kapitányi tevékenysége
azonban annak a munkának a folytatása, amit már korábban is végzett a Jászkun
Districtusok érdekében. E néhány év nemcsak a Jászkunság fejlődésének folyamatát
biztosította, de időt adott az ifjú Illéssy Jánosnak arra, hogy megismerkedjen a reformkor
szellemével, bekapcsolódjon az országos mozgalomba. Laczka János a reformkornak már
nem lehetett alkotó egyénisége, idős kora és hirtelen halála megakadályozta ebben, de
környezetéből a reformnemzedék több nagykunsági képviselője került ki (Ifjú Laczka
János, Hajdú László, Hajdú Mihály, Kálmán Sándor).

C.) LACZKA JÁNOS TÉNYKEDÉSE LAKÓHELYE FEJLESZTÉSÉÉRT

Laczka János a hivatali ranglétrán feljebb és feljebb jutott. Munkája sokszor elszólította
lakóhelyéről, de mindvégig megmaradt túrkevei lakosnak. Családja is itt élt. Túrkevei
háza és birtoka mellett azonban a karcagi kötődéseket is megtartotta. Karcagon is volt
háza, földje és megszerezte a postamesterséget.

Munkájával néhány év alatt Túrkevén is sikerült bebizonyítania, hogy ragaszkodik
Túrkevéhez és tesz a városért akkor is, mikor már nem helyi, hanem kerületi tisztséget tölt
be. A 18-19. század fordulója Túrkeve életében rendkívül fontos. Ekkor éri el ugyanis a

60 Jászkun ker. jkv. 1824. 428. p. SZÁL
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település azt a fejlettségi szintet, hogy hivatalosan is várossá nyilvánítsák. Túrkeve a
városi rangot 1808-ban kapta meg. Ezekben az években érte el ezt a státust a többi
nagykun település is (Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton). Karcag
városi rangja 18. századi. A nagykun települések várossá nyilvánításért sokat tettek az
akkor nagykunsági elöljárók, köztük Laczka János is. Bizonyára a nádor 1805. évi
nagykunsági látogatásának is szerepe volt az eredmény elérésében. A nádornak mindenütt
megmutatták a helységháza, az iskola, a templom épületét. Szóba került a kunszentmártoni
Körös-híd, a karcagi Zádor-híd építése és a karcagi Római Katolikus templom állapota. Az
épületek mellett betekintett az Archívum, anyagába, a Nagykun Kasszába és a Nagykun
Bíróság ügyeibe. A tudósítás szerint mindent rendben talált őfelsége."

Hogy Laczka János szívén viselte a település fejlesztését, azt igazolja az is, hogy 1809-
ben javasolja, hogy a várossá nyilvánításról szóló oklevelet ünnepség keretében adják át.62

Az ő forgatókönyve alapján szervezik meg az ünnepséget. 1810. január 27-én a nádor
Laczka Jánosra bízza a városháza építésének ügyét is.63 Márciusban már Szolnokra utazik,
hogy mestereket szerezzen az építkezéshez." Még ugyanezen év május 16-án le is teszik
az alapkövet, amelybe a szöveget Laczka János fogalmazza meg." Egy év múlva már az
épület felépítéséről adhat számot.66 Hivatali útjai során a legkülönbözőbb helyeken fordul
meg és a nagykun kerületi ügyek mellett rendszerint valamilyen túrkevei ügyet is intéz.
Már korábban említettük, hogy rábízták, szerezzen a városnak jegyzőt, tárgyaljon
Ecsegpuszta bérlete ügyében. 1802-ben Laczka Jánost a levél kíséretében küldik „Túrkevi
Commitas Elöljárói" a nádori főkapitányhoz, hogy megköszönjék neki a Pásztói prédium
kiárendálásában való közreműködését. „Minthogy pedig a' belső érzékeny indulatokat a
papiros bé nem foghattya, tehát Ord. Fiskális Laczka János Urat, mint Első Lakos
társunkat meg kértük, hogy nevünkben Nagyságodnak ezt a Kegyességét élő szóval is meg
hálállya..."67 A tanácsi jegyzőkönyvek és a presbiteri jegyzőkönyvek is azt mutatják, hogy
Laczka János szinte minden ülésen jelen van. Jelenlétét nagy tisztelet övezi. A jelenlévők
névsorában mindenütt első helyen szerepel a neve: „Laczka János elől ülésében ..." - így
kezdődnek a bejegyzések. Sokszor javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, feladatot vállal. A
jó kapcsolat tükröződik egy 1814-ben fogalmazott levélben is:

„ Pr/ivilégiális/ Nemes Tanáts
Nemzetes Birák Uraimek!
Félegyházárúi haza jövetelemmel tapasztaltam szívességeket, hogy takarmánybúi meg

szorult marháim számára, addig is, míg haza érkezésemmel rendelést tehetnék, egy szekér
szalmát adni nem sajnállottak; Háladatos köszönetem mellett azzal visszonozom Birák
Uraimék jó szivűségét, hogy a Közönséges Bikák között lévő egy harmadfii Bikámat a
Városnak ajándékozom, egyéb eránt is mindenkori kész szolgálatom ajánlása mellett
szüntelen vagyok.

61 Jászkun kerületi jkv. 1805. 439-444.p. SZÁL
62 Tkeve tjk. 1809. ápr. 1. 88.89. SZÁL
63 Tkeve tjk. 1810. jan. 27. 11. SZÁL
64 Tkeve tjk. 1810. márc. 12. 93. SZÁL
65 Tkeve tjk. 1810. május 16. 196. SZÁL
66 Tkeve tjk. 1811. máj. 5. 165. SZÁL
67 Túrkeve C. capsa, fasc. 2. No. 74. SZÁL
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Túrkevi 3-a Febr. 1814.
Tisztelt Birák Uraimék/na/k

igaz köteles Szolg/ájaJ
Laczka János fő fiskális és
Palat/ális/ Assessor"6'

1815-ben 1000 Ft-ot ad kölcsön a városnak.69 1823-ban felajánlja a városnak a Kalmár
szigeten lévő rétet árendába.™ 1824-ben a városgazda vesz tőle a város számára bikát.71

Nem marad hálátlan a város sem jótevőjével. 1825-ben ,JD/istrictua/lis T/ekinte/tes Laczka
János Urnák ezen Communitas mellett tett szives szolgálatit az Elöljáróság meghálálni
kívánván, a Külső Kertbe egy bogja szénát tisztelt Kapitány Urnák ajánl, mely ajánlatot
Ord. Biro Kis Péter úr jelentsen be tit/uá/1/t Kapitány Urnák."72

Laczka János, mivel határozott ember volt, néha előfordult, hogy véleményével nem
értett mindenki egyet. Egy ilyen esetről is fennmaradt a tanácshoz beadott levele.

„Bizodalmas jó akaró Birák Uraimék!
Ord. Biró Uram által invitáltatván a' mai napon tartatott Tanáts Gyűlésében, midőn

abban meg jelentem, és arrúl vált a' szó: Miképen lehetne orvosolni tavaji Borbirák
Uraiméknak azon el hibázását, melly szerint az Esztendőnek végivel sok száz, és talán
szinte 1000 akó bort igen drágán be vásárlottak, melly haza hozattatván a' pintzében
hever, és a'vett árán sem fog soha el kelni? Ekkor midőn vélekedésemet Ki mondani, és a
Protokolumba íratni akartam, tavaji Borbiró Tóth János Uram ezen szavakkal meg
bántván: Minek irnak a Protokolumba olyat, a'mi nem oda való — a' Gyűlésbűi ki jőni
kénszerített - Ezen rám nézve, és talán a Város javára nézve is igen kedvetlen történetet a
Protokolumba be iktatni kérem. Túrkevibe 5~a Xbr. 1812.

Laczka János
Fiskális ""

A Nagykunság városaiért természetesen akkor tudott a legtöbbet tenni, mikor nagykun
kapitány volt. Szorgalmazta a városrendezéseket, a középületek építését, karbantartását.
Kunszentmártonban nem enged a jurisdictionális ház mellé építkezni, hanem utcát nyittat
és fával ültetteti be.74 Szorgalmazza a nagykun hidak és töltések, a Mirhó gáttyának
rendben tartását.73 Egyik, 1827-ben jelentésében arról szól, hogy már tíz éve annak, hogy
a cserépzsindely égetését a nagykun városokba behozzatta és mindenütt jó előmenetellel
folyik.76 Tűzvédelmi okokból szorgalmazza, hogy a nagykun szárazmalmok ezután ne
náddal, hanem cseréppel vagy deszkával legyenek fedve.77 Előtérbe helyezi a térképké-

68 Túrkeve, 1814. Capsa F. fasc. 1. No. 50. rsz: 588. SZÁL
69 Túrkeve tjk. melléklete, 1816. Capsa F. fasc. 3. No. 83. rsz: 588. SZÁL
70 Túrkeve tjk. 1823. 300. p. SZÁL
71 Túrkeve tjk. 1824. 47. p. SZÁL
72 Túrkeve tjk. 1825. 411. p. SZÁL
73 Túrkeve tjk. melléklet 1813. Capsa E fasc. 7. No. 83. rsz: 587. SZÁL
74 Jászkun ker. jkv. 1824/386. 414-415. p. SZÁL
75 Jászkun ker. jkv. 1827/1206, 395. p .; 1827/1766, 589. p. SZÁL
76 Jászkun ker. jkv. 1827/1746. 579-580. p. SZÁL
77 Jászkun ker. jkv. 1827/415. 130-132. p. SZÁL.
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szítéseket, földméréseket. Bár a térképek nem minden esetben maradtak meg, de például
Karcag főterének rendezési tervéről éppen a Laczka János által leírtakból van tudomásunk.
„1827-ben Laczka János Dist/rictuá/lis Kapitány Úr ... Karczag várossá piaczának
díszesítését munkába vévén, azt a1 Megyebeli Földmérővel lerajzoltatta, és e' tárgy eránt
hivatalképen észrevételeit a' következendőkben terjeszti elő: 1-ör a' Piacznak éjszaki
részén a' 16-dik számú épülettől a' Varas Napkeleti végéig egyenes Linea húzatott kevés
kár nélkül; ezen a' Lineán már nevezetesebb épületek is tétettek, annak további megtartása
szükséges lészen. 2-or Az egyenes vonáson belől lévő épületeknek, nevezetesen a' Posta
Ház mellett lévő Tóth malmának, e' megégett Vendégfogadónak, Quártély istállónak, a
mellette lévő Béziek malmának, és még 3 rossz Házaknak cassáltatni (megszüntetni)
kellene. - A vendégfogadóiul, hogy tovább megmaradgyon, arról szó sincs, mivel már
helyette másik felis épitetett alkalmatosabb helyen; hanem mivel a' varas a' leégett
Vendégfogadót, élés-Tárnak mostanában használlya, noha ugyan egy új Granariumnak
(magtárnak) épitetése Ő. Cs. Kir. Fő Herczegsége által is nékie meg engedve volna, de
eztet, terhesebb költségei lévén a1 Varasnak, mostanában nem tellyesítheti, annálfogva jó
volna Karczag Várassanak megengedni a' leégett vendégfogadó materialiból egy ideig
való Granariumnak felépítését, és talán e' végett nemis kellene 0 Cs. Kir. Fő
Herczegségénél alkalmatlankodni. - A Török malmát, ha az egyenes ductus (határvonal)
megmarad, más helyre kelletik vitetni; ugyan azért köteles a' Varas más fundust kimutatni,
és az általvitelben történhető kárt kipótolni. A Katona Istálló, - minthogy reparáltatott, de
a' Piacztól is távúlabbra esik, most talán megmaradhat, szinte a' Bézimalom, úgy a
kérdésben lévő három rossz Házak is, csakhogy azok a' romlás esetére reparáltatni ott ne
engedtessenek. Ao. 1-a Martu 1827."78 Megjegyezzük, hogy az éléstárat még 1823-ban
akarták felépíteni a karcagiak, de a vendégfogadó mellette ekkor égett le. Az új
vendégfogadó felépítését 1824-ben határozták el, mely munkálat irányítását Laczka
Ferencre bízták. 1827-ben jelenti a Jászkun kerületeknek, hogy: „azon épület erősen,
csinosan, és czélhoz képpest igen alkalmatosán már fel épitetett; mellyre tett költség a'
bemutatott számadás szerént 10464 ftban 13 5/8 xrajcárokban került."79

d.) A postamester

A 18. század elején 12 postaútvonal szelte át Magyarországot. Ennek az egyik állomása
Szerencs volt, ahonnan Erdély és Buda felé is el lehetett jutni. Az 1718. évi térkép azt
mutatja, hogy a Nagykunságot É-D irányban érintette egy postaútvonal Kunhegyes és
Túrkeve határán át.80 A század második felében jelentős fejlődésen ment át a magyar posta.
Kezdetben magyar nemesek töltötték be a postamesteri állást. Később II. József meg-
próbálta ezt a hivatalt is átszervezni, németesíteni, bővíteni. A fejlesztés a Nagykunságra
is hatással volt. Karcagon is keresztül haladt az új postaútvonal és postaállomás létesült.
Ez azt jelentette, hogy az Örkény - Abony - Törökszentmiklós - Kenderes - Karcag -

78 Jászkun ker. jkv. 1827/406. 124-125. p. SZÁL
79 Jászkun ker. jkv. 1827/417. 132. p. SZÁL
80 A magyar posta története és érdemes munkásai, h. n., é. n. 68. p.
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Nádudvar - Szoboszló postaútvonalon Debrecen és Buda elérése volt lehetséges.81 Az első
postamester 1787-ben települ meg a városban. A régi qvártélyházat (két szobával és egy
oldalházzal) ajánlja fel neki a város, de ő a districtualis (kerületi) házat szemeli ki,
amelybe éppen akkor Tódor görög kereskedő lakik.82 Néhány hónap múlva megoldódik a
helyzet, mert Illéssy Ferenc chirurgus bejelenti a városnak, hogy elköltözik Kisújszállásra
és a portáját a rajta lévő épületeivel együtt eladja. Kardos István postamesternek
megtetszik az épület és a felsőbb hatóságok segítségével, mint „Eő Fölsége Szolgálattyát
viselő Személy elsőségét fel tartván" 168 rénes forintért megvette.83 1788. július 22-én
Karcag város a vásárlást szentesítette és hozzájárult ahhoz, hogy a postamester megkezdje
működését. Ugyanekkor a postamester 50 láncalja földet (155000 négyszögöl) kér, de a
jászkun főkapitány szerint ,,2 urbáriális sessio szántó és kaszáló földet" kell évenkénti
árenda fizetése mellett használatra odaadni a postamesternek. Ezt a Kanvágtánál, azaz a jó
Tilalmasi földön kéri Kardos István, de a tanács Konta halmánál méri ki a számára,
amelyet szénatermésre hasonló minőségűnek tart. 20 láncalja földet kap árendába, hogy
addig is míg saját földet nem vásárol magának ezzel segítse a posta fenntartását.84 Az
árendát a Jász kerületben évi 60 forintban állapítják meg a postamesterek számára. A
karcagi tanács kedvezményt ad és évi 45 Ft-ot kér a földhasználatáért."

A Királyi kamara 1789-ben kauciót kér a postamestertől, amit azonban nem tud letenni.86

A házért fizetett összeget kéri a várostól, hogy térítsék meg, de az nem adja. Javasolják,
hogy a Királyi kamara „táblázza rá" a házra az összeget, de az sem egyezik bele." Kardos
István eladósodik. 1793-ban meghal. A kárigényét Illés Antal helyi plébános jelentette be.
A postamesterséget Laczka János fiskális váltotta meg. Kifizette az adósságokat és ettől
kezdve ő működteti a karcagi postát.88 Valószínűnek tartjuk, hogy Laczka Jánost három
dolog motiválta a postamesterség megszerzésében: a.) A családi hagyomány (édesanyja
első férje is postamester volt); b.) Kialakuló kapcsolatrendszerében tapasztalta a posta
fontos szerepét. Nem csak a leveleit juttatta el a posta, de a postán keresztül lehetett
hozzájutni az akkortájon Bécsben, Budán és Pozsonyban megjelent első újságokhoz
(Magyar Kurír, Magyar Hírmondó) és könyvekhez. A postamester a szellemi értékek
továbbítója, legfontosabb közvetítője vidéken ebben az időben.; c.) Édesanyja 1792-ben
meghalt, így csekély öröksége számára jó befektetésnek látszott a karcagi postamesterség,
amely egyúttal a Nagykunság központjában a szülővárosához kötődés folyamatosságát
biztosítja. Ezt az állását mindvégig megtartotta, sőt a családja (fia, unokája) is örökölte.

81 Ld. 1840-es Magyarország és Erdély postatérképét! In: A magyar posta története ... 104-105. p.
82 Karcag tjk. 1787. 177. p. SZÁL
83 Karcag, tjk. 1788 . (jun. 10.) 59-60. p. Valószínűleg a véletlennek köszönhető, de ugyanezekben a napokban adja el Laczka

János is a Kársa Mihály és az Epreskert szomszédságában lévő ház ftmdusát - mellyel korábban Szentesi Andrással cserélt
—, valamint a Bugyogóban lévő harmadfél láncalja szántó és kaszállóföldjét Sáray Mihály madarast prédikátornak. (Karcag,
tjk. 1788. június 13.) 60. p. SZÁL

84 A levélszállítást végző postalovak fenntartására ugyanis szénára volt szükség.
85 Karcag tjk. 1788. július 22. 70-72. p. SZÁL
86 Karcag tjk. 1789. 44. p. SZÁL
87 Karcag tjk. 1789. 45. p. SZÁL
88 Karcag tjk. 1793. 100. p. és 1794. 10-11. p. A Magyar Postamúzeumban is 1793-ra datálják Laczka János postamester-

ségének kezdetét a Calendárium-ok alapján. Ezt az információt köszönöm a Postamúzeum kollektívájának.
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Laczka címer Laczka utcarajz

Városháza alaprajz
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