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A LACZKA CSALÁD TÖRTÉNETE III.

3., LACZKA JÁNOS CSALÁDJA

A., Feleség, gyerekek

Laczka János jegyző és districtualis assessor (kerületi tanácsnok) 1784. május 13-án
házasságot köt a túrkevei református templomban Farkas Mihály kunmadarasi jegyző
leányával Lídiával.1 A feleség is értelmiségi családból származik tehát. Az apja nemes
Farkas Mihály kunhegyesi rektorsága után került Kunmadarasra 1761-ben, ahol több
pozíciót is betöltött. Volt jegyző (nótárius), adószedő (qvanti perceptor) és 12 évig tanács-
nok. 1796-ban halt meg a közösség megbecsült tagjaként.: Lányát taníttatta írni, olvasni a
helyi iskolában majd igyekezett megfelelő társat választani a számára. A túrkevei ifjú
jegyzőben ezt meg is találta. Valószínűleg Laczka János jó partinak számított, mivel a
hagyományt félretéve a Farkas család beleegyezett abba, hogy az esketés se a lány
lakóhelyén legyen, hanem Túrkevén.

Az ifjú pár a túrkevei jegyzőházban kezdte közös életét. Itt született meg 1788.
augusztus 6-án első gyermekük Ágnes. Őt követte 1793. január 6-án fiuk, János. 1796.
március 22-én Máriának adott életet az ügyész felesége. 1803. december 25-én született
meg a legutolsó gyermek, Lídia.3

A gyermekek neveléséről nem rendelkezünk adatokkal. Annyi bizonyos, hogy a
lányoknak azonos társadalmi rangú családokból választott férjet az apa. Ez nemcsak a
lányok további sorsának biztosítása volt, de egyúttal a vagyon megőrzésének a biztosítéka
is az unokák számára. Az sem közömbös, hogy Laczka János gyermekei házassága révén
igyekezett megőrizni családja pozícióját, tekintélyét a nagykun társadalomban. Minden vő
jogtudó ember volt. Ágnes férje Vízy János a jászkun tisztikar tagja, Mária férje Hajdú
Mihály, aki 1848-ban nagykun kapitány lesz, Johanna férje Kállay Ignác békés megyei
szolgabíró. Laczka János fiát ügyvédnek taníttatja. Az ifjút azonban jobban vonza a
katonai pálya. Ifjan bekerül a Blankenstain regimenthez. 1800-ban itt káplán, amikor
nagybátyja Laczka Ferenc az újonnan szervezendő Nádor-huszárezredbe javasolja." A
Nádor-huszárezred ifjú honvédtisztjeként találkozunk vele a Napóleon elleni harcokban.
1813-ban feleségül veszi Nemes Sárkány László túrkevei gazda lányát, Krisztinát. Apja
révén ő is karriert futhatna be.

1 Túrkeve református házasságkötési anyakönyv. 1784. május 13.
2 Kunmadaras Ijk. 1796. 54. p. SZÁL
3 Túrkeve református házasságkötési anyakönyv a megadott időpontú bejegyzései
4 Jászkun ker ir. 1800. fasc. 2. No. 1905. SZÁL
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B., Laczka János gazdasága

Néhány évnyi túrkevei tartózkodás és a Jászkun Kerületek működési mechanizmusában
való részvétel arra az elhatározásra juttatta Laczka Jánost, hogy a felfelé futó értelmiségi
karrier mellett a család szempontjából hasznos lesz gazdaságilag is biztos alapokat
teremteni. Kinéz magának egy gazdátlan területet Fejértóban a kisújszállási határ szélén.
„Redempciós alapon" veszi meg az első 12 ölnyi földet, amelyért 12 rhénes forintot ki is
fizet a városnak 1790. március 22-én. Ez azt jelenti, hogy nemcsak ennek a földterületnek
jut a birtokába, hanem mindazok a jogok (beleértve a legelő és a rét használatát is)
megilletik, mint a redempcióban résztvevő gazdákat. E törekvése mögött családi minta is
volt, hiszen szülei is így tették 1745-ben Karcagon. Bár a földszomszédok (Vámos János
és Kovács Pál) először ellenmondtak a vásárlásnak, de a Tanács birtokba engedte az új
tulajdonost.5 Ebben az évben 14 rúdalja kaszáló is a járandóságába tartozik, amelyet ha
kívánja meg is dupláznak az előző évben esett kára miatt. A kaszálót a marhái után adják
részére.6 Amikor lehetősége adódik, tovább szaporítja a földjét. 1809-ben, majd 1816-ban,
1818-ban is vesz egy-egy darab földet. A fejértói földjét 1816-ban a szomszéd kisújszállási
gazdával, Nánási Jánossal kötött csere útján is bővíti.7 Területet szerez a Györffy-féle
földből és a Vincze-féle földből.8 Ez utóbbit Vadász Pál akarja elvenni tőle.9

A hivatali fizetése mellett magánügyvédi praxisából is származik jövedelme. Pénzének
egy részét kölcsön adja, ami bizonyos hasznot hoz. Szilágyi István 1807-ben 30 forintot,
Varga Pál 181 l-ben 200 forintot, Juhász János 1820-ban 50 forintot, Kuszka Sámuel 1823-
ban 50 forintot, Bíró Sándor 1824-ben 25 forintot kért kölcsön a fiskálistól.10 A pénzek
néha 5-10 évig is „kinn" voltak. Olyan is előfordult, hogy végképpen nem tudták azt
visszafizetni. A többszöri határidő módosítás után a hitelező „táblázást" is kérhetett.

Az iratokból arra is találtunk adatot, hogy nemcsak pénzt, de állatot is adott hitelbe
Laczka János. Pelbárt János 1820-ban 91 darab meddő juhra (párját 11 forintért) alkudik
meg. Az 500 forint 30 xr-ból egy év múlva 300 forintot megfizet, de a többivel még 1826-
ban is adós marad. Gazdaságának összetételére vonatkozó adatokkal az 1816-ban
Túrkevén kerekedett „nagy Hegyeli fergeteg" nyomán keletkezett kárfelvétel adataiból
következtethetünk. E szerint a fő fiskálisnak lakóháza, szérűskertje, szántó és kaszáló-
földje, szölleje és állatai vannak.

Laczka János ingó és ingatlan vagyona 1816-ban

„ 1., szántó és kaszállóföld (1600 n/égy szög/öllel számítván) 80 azaz Nyoltzvan Jugerum
2., Lakó ház Szérüs Kertel szükséges gazdaság épületekkel
3., Szőllő 12 ember kapálló

5 Tkevetjk. 1970. 316., 331. p. SZÁL rsz: 14.
6 Tkeve tjk. 1790. 557. p. SZÁL
7 Tkeve, 1816. 76. p. SZÁL
8 Tkeve tjk. 1822. 46. p. SZÁL
9 Tkeve tjk. 1823. 286. p. SZÁL
10 Tkevetjk. 1822. 38. p., 1822. 38. p., 1823. 327. p.,1825. 333. p., valamint Tk. 2. fiiz. 3. k. 160. SZÁL
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4., Jármos ökör No 6. azaz hat
5., Gulyabeli Szarvas Marha 24 azaz Huszonnégy
6., Lovak 13 idest Tizenhárom
7., Sertés öreg Szám 5 azaz öt Süldők 8 azaz nyoltz in summa 13 azaz Tizenhárom
8., Juhok öreg szám 133 azaz Száz Harmintz három
9., Activa adósság 500 far. váltóban Turkevi Várossánál, azaz Ötszáz. ""

A „büdös fergeteg" 1816. január 29-30-án volt. Ekkor egy tavalyi marhája, hat magyar
juha és két toklyója veszett kárba, amely 196 forintot ért.i: Azt is tudjuk, hogy 15 köböl
búzát, 50 köböl árpát és 16 köböl zabot termesztett az előző évben. Most 10 köböl búzát,
10 köböl árpát és 4 köböl zabot szeretne vetni.13 Ekkor a házaspáron kívül 15 fő 3 éven
felüli személy él ebben a gazdaságban. Külön juhnyáját Farkas-zugon saját juhásza őrzi.
1813-ban Pajbor nevű oláh ember juhászától lop el két juhot három ember.14 1810-ben
Kádár Kovács János 30 esztendős református a bérese, akinek esteli tartózkodási helye a
Laczka János kertje.15 A háztartásban pedig szolgálólány segít. 1809-ben egész évet szol-
gált fiskális úrnál ott is lakván a kisújszállási származású Kováts Zsófi.16 1790-ben a saját
szolgálója, a gyomai Kiss Kata meglopta. A selyem keszkenőt megtalálták a lánynál, amit
az ágyról lopott el." A három ezüst gyűrűt Lakatos Mihály feleségénél lelték meg. Állító-
lag Piroska Sára sepregetés közben a földön találta azokat. E nyomozás során kiderül az
is, hogy 1789-ben épített Laczka János házat, amelyen dolgozott Lakatos Mihály.18 Való-
színűleg ugyanezen az építkezésen dolgozott Jeddi Márton kőmíves, Kürti Ferenc asztalos
és Pap István napszámos is.19 181 l-ben szárazmalmot épít a Berettyó szélin lévő fundusán.
Ekkor már a fiának is házat vesz.:o 1818-ban készül ismét nagyobb építkezésre, mivel
ekkor visszakéri a városháza építéséhez kölcsön adott 1400 téglát és ő is kér 2000-et.:i

Laczka János teljes vagyonát a többször is újraírt végrendeletei alapján is összegezni
tudjuk. Ebből kiderül, hogy az öröklött vagyont jóval meghaladja a szerzett vagyon. Egy
élet dolgos munkájának eredménye, hogy Karcagon 100 öl kaszáló és szántóföldje,
szőlleje, postamesteri háza, és a per alatt lévő piaci fundus felől rendelkezhet. (A többi
földet már Jánosnak korábban odaadta, de az átengedte Laczka Ferencnek.) A postames-
terséget és az ahhoz tartozó ingatlant mindvégig a fiának szánja. A földeket először
Johannának gondolja adni, majd végül mégis János kapja. A szőlő és az egykori apai ház-
fundus ugyancsak Johannáé lenne, ha ez utóbbiban pert nyernek. Kunmadarason mind az
ősi anyai földet, mind a keresményt (szántó és kaszáló), intravillanus fundust, épületet
szán Ágnesnek, melyből a föld felét végül Jánosnak testálja. A madarasi szőlőn Ágnes és

11 Tkeve tjk. 1816. 16. p. SZÁL
12 Tk. Capsa F. Fsc. 3. No. 46. 1816. év. rsz: 588. SZÁL
13 Tkeve Capsa F. Fasc. 3. No. 40. 1816. rsz: 588. SZÁL
14 Tk. 1813. Capsa E Fasc. 7. No. 123. rsz: 587. SZÁL
15 Tk. 1811. Capsa E Fasc. 4. No. 49. rsz: 587. SZÁL
16 Tk. 1810. Caps. E. fasc. 2. No. 40. rsz: 587. SZÁL
17 Tk. tjk. 1790. 534., 553. p. SZÁL
18 Tk. tjk. 1790. 531. p. SZÁL
19 Tk tjk. melléklet 1790. No. 657. SZÁL
20 Tk. tjk. 181l.jan. 27. 28. p., márc.7. SZÁL ; és Id. 72. jegyzetpont!
21 Tk. tjk. 1818. 133. p. SZÁL
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Mária osztozhatnak. A kunhegyesi 5 forintos csereföld Ágnesé lesz. A legtöbb föld a túrke-
vei határban van, melynek örökítéséről Laczka János rendelkezik. A Póhamarán (Ilona
asszony-féle, Csontos-féle), Csorbán (Nagy István-féle), Szelesen (a várostól cserélt) lévő
100 öl föld és a Pap réttye (12 öl) Máriára fog szállni. A többi földet először Jánosnak
szánta, de végül a Lévai-féle, a Bálint-féle, az Ónadi -féle földek örökösévé Johannát tette.
Mária itt is kapott 12 ölet. A túrkevei belső fundusok és az egyik szőllő Jánost illette meg,
míg a szérűskert Johannáé lett. A másik szőllőskertet eladásra szánta az örökhagyó."

A vagyonhoz tartozó jelentősebb ingóságok: állatok, pénz és arany-, ezüstneműk, és
néhány értékesebb tárgy. 1829-ben 25 darab marhán, 3 lovon, 1 harmadfű csikón, 6 serté-
sen és egy fiasdisznón, 1 sertésen két malacával, 2 kas méhen osztoznak meg a felnőtt
gyerekek. 2800 forint, a valószínűleg örökölt arany és ezüst pénzek, a pecsétnyomó arany
gyűrű és a hat ezüst kanál a nevet tovább vivő fiágra szállhat. Ezeken túl egy farkasbőr
bundáról, egy ócska fedeles hintóról és egy forgórostáról szerezhetünk tudomást.23

Laczka János nemcsak kiépítette a családi gazdaságot, de igyekezett annak jövőjéről is
gondoskodni. Gyermekeit felnevelte, kiházasította, férjhez adta. Az induláshoz gondos
házastársválasztással, és indulótőkével segítette gyermekeit. A magánál tartott vagyonról
többször is rendelkezett írásban. 1814-ben, 1817-ben, 1823-ban és 1827-ben is készített
végrendeletet. Az utolsót halála előtt pár hónappal is módosította. A módosításból arra
következtethetünk, hogy kezdeti reményei, amelyet fiához fűzött, némileg alább hagytak.
A hagyományos öröklési rendhez tartja ugyan magát mindvégig. A házat, a belső fundust,
a postamesterséget fia örökli. Az ingóságokból őt illeti meg a dupla rész és azok a tárgyak,
amelyek a név (a nemzetség) továbbvitelének jelképei. Az új öröklési szabályok felé haj-
lik, amikor ingatlant is örökít a lányokra. Arra is külön figyelmet fordít, hogy egyenlően
kapjanak a lányok. Az is külön szempont a végrendeletben, hogy, ha valaki el akarja adni
az örökségét, az maradjon az utódok tulajdonában (nemcsak elővásárlási jogot, de kedvez-
ményes árat is előír). Még az unokáira is gondol. Nézzünk néhány mondatot a gondos
családfő írásából!

„Az Istennek nevében! Míg egésséges testei, és józan elmével vagyok Testamentomot
teszek a' következendő/eben: illeg jegyzem előre. U.M. -jegyzések: Ezen Testamentomon
által az Ingatlan Javakra nézve eggyik Gyermekem sem lehet asquisitor, mivel ezeknek
mint ősieknek a' Maradékra által kell menni; következésképpen el adni is tsak úgy lehet
belőllök; ha az el adó annak árrán azonnal más ingatlan Fundust vészen, melly hasonló
természettel fog birni, mint az el adott rész, tudniillik szinte ollyan ősinek fog tartatni;
ebből önként következik, hogy a'praemoni tio minden gyermekeimre nézve szükséges, és
hogy ezekből a'javakból adósságba is adni, vagy denominálni nem szabad.

Költ Turkeviben Augusztus 8-ik napján 1827-ik Észten. Latzka János mpr. Dlis Kapitány

22 Túrkeve. testamentumok K Capsa Fasc. 1.2. Laczka János testamentumai (1823. 1827) alapján, rsz: 596. SZÁL.
23 Laczka János halála után ezen ingóságokat vették kezükhöz 1829. április 4-én a Laczka testvérek az özvegy édesanyjuktól

in: Laczka János testamentumai. SZÁL
24 Copia a végrendeletből. 1831. Tk ir.Caps. H. Fasc. 7. No. 40. rsz: 593. SZÁL
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Laczka János feleségéről is igyekezett gondoskodni. Testamentumát vele kezdi:
„... Megjegyzem előre; Hogy valamim itt Turkeviben vagyon, Ingók, vagy Ingatlanok,

sőt Kardszagon, és Madarason is. Ki vévén feleségemmel jött Madarast szántó földeket,
mindent felségemmel. Nemes Farkas Lidia Asszonnyal kerestem; azért, ha én elébb meg
halok, minden névvel nevezhető Ingó, és Ingatlan Javaimba, azokon kivül, mellyeket
életemben fiamnak, vagy Leányaimnak ki adtam, vagy ezután kiadok, ő, mint tulajdonos
ugy fog maradni, és semmit sem lészen köteles egyik, vagy másik gyermekének adni,
hanem valamig Nevemet visellye azokbúl tisztességesen, bizonyosson tudván, hogy ő leg
Kissebbet sem prédái el gyermekeitűi, hanem igyekezik mindeneket meg tartani, sőt ha
lehet szaporitani is. Ha azomban önként jó szántául egyiknek, vagy másiknak valamit ád,
azt a' többinek bátorságára erre a testamentumra, vagy más jó helyre jegyezze fel... " : s A
férj és a feleség harmonikus kapcsolatára utalnak az özvegy kezdő sorai, melyet a nádor-
ispánhoz, mint főkapitányhoz ír 1829-ben:

„Néhai Distlis Kapitány Laczka János Úr boldog emlékezetű Férjem Kevés vagyon-
jairól Rendellést tévén, mind azokat a mellyek Özvegyi tartásomra valók meghatározva,
mind pedig a mellyek akár életembe, akár halálom után Gyermekeimet illetik, meg hatá-
rozta. Úgy gondolom hogy valamiképpen nékem ugy fijamnak, és Leányaimnak is okos
Rendelkezése ellen semmi kifogásai nem lehetnek, hanem mivel már azokból a mellyek
nékem Özvegyi tartásomra voltak rendelve kiváltképpen a Fiamnak sokat által engedtem,
kívánnám hogy egy Distlis Deputátio előtt azok a mellyekket már akár Fiamnak, akár
Leánvimnak ki adtam feljegyeztetnének, és véllek való dolgaim rendbe hozattatnának,
mivel nem tagadhatom hogy dolgaimba erőtlenségem miat már zavarodások jöttek,
amellyeket a tettes Mag/istrá/lis Deputátio által kívánnék helyre hozattni ...Túrkevibe
Február 10-kén 829.... Ns. Farkas Lidia Néhai DKapitány Laczka János Úr el maradott
Özvegye.'"'

4., LACZKA JÁNOS BARÁTI KÖRE ÉS KAPCSOLATRENDSZERE

írásunk elején már bemutattuk azt a környezetet, amely a gyermek és a diák környezetét
jelentette. A Debreceni Kollégiumban szerzett ismeretségek mindenképpen kihatottak
Laczka János későbbi életére is, hiszen' foglalkozása révén elsősorban az alföldi refor-
mátus települések értelmiségijeivel tartotta a kapcsolatot. A református egyházhoz való
erős kötődését a családi neveltetésén és az iskolán túl éppen az egyeki rektorságában
történt, személyesen is tapasztalt sérelem, majd a superintendenciának a bécsi ágensi
hivatalához elküldött ügyekkel való kapcsolatba kerülés motiválta. Szemléletének
alakulására, a francia felvilágosodás és a haladás melletti elkötelezettségére
kitörölhetetlen hatással volt Bessenyei György. Erre ő maga is utal a Bessenyei György

25 Túrkeve, testamentumok. K. Capsa Fasc.1,2. Laczka János testamentuma, 1827. rsz: 596. SZÁL
26 Tkeve ir. 1830. H Capsa fasc. 6. No. 55. rsz: 593. SZÁL
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élete című írásában.27 Bár arról nem tudunk, hogy Bécsből való hazatérésük után tartották
e a kapcsolatot, de az írás 1815. április 14-én történt átadása arra mindenképpen utal, hogy
Laczka János élete további szakaszában sem feledkezett meg „mesteréről". írását nem
kisebb személynek, mint Kazinczy Ferencnek, a magyar irodalom jeles képviselőjének
adta át. Kazinczyról itt meg kell említenünk, hogy a magyar nyelvújítás jeles személyisége
ugyancsak kapcsolatba került a francia felvilágosodással (fordított Voltairt is), melynek
következménye lett, hogy a Martinovics-féle összeesküvés kapcsán őt is elítélték. Ajelzett
időben (1815) nem tudjuk pontosan, hogy mi okból járt Jászberényben, ahol Laczka átadta
neki a Bessenyei életrajzot. Járhatott ott mint, aki a Jászkun Kerületek tankerületi felü-
gyelője, de valószínűbbnek látszik, hogy Mihálkovics Józsí/kerületi főjegyzőhöz (aki ké-
sőbb jász kapitány is lesz), mint az irodalompártolóhoz érkezett Jászberénybe, ahová
ugyancsak odahívatták Laczka Jánost is. Természetesen nemcsak Bessenyei halála hoz-
hatta őket össze, de minden bizonnyal olvasták egymás írásait, figyelemmel kísérték a
megjelent lapokat, műveket. Például Mihálkovics József közreműködött abban, hogy
1813-ban a Jász-kun Kerületek 500 példányban megjelentessék Dettrich Miklósnak a

jászkunokat dicsőítő versét.28 Ekkor Laczka János már kerületi főügyész, királyi és nádori
táblabíró, aki gyakran megfordul a Jászkun Kerületek székhelyén Jászberényben. Laczka
János mint postamester is kapcsolatba kerülhetett Kazinczy Ferenc műveivel, hiszen a
postán keresztül lehetett megrendelni az irodalmi újságokat, könyveket. Mind Karcagra,
mind Túrkevére pedig eljutottak a korabeli újságok, könyvek. A Jászkun Kerületek művelt
tisztviselői karában van ugyanekkor Horváth Péter is, akinek írását a jászkunok
történetéről a Tudományos Gyűjtemény is közli. Horváth Pétert többek között Laczka
János ösztönözte arra, hogy magyarul is megjelentesse írását.

A kor országos jelentőségű irodalmi személyiségeinek jászkunsági kapcsolatait keresve
a kisújszállási Illéssy családhoz is eljutunk. Ezekben az években még az idősebb Illéssy
János-a nagykun kapitány, akinek fia a reformkori országgyűlések résztvevője. A Hármas
Kerület országgyűlési követeként 1830-1834 között a reformpárt szellemiségében
politizál, ami miatt aztán a Kerület vissza is vonja tőle a megbízatást. Kölcsey Ferenc írt
búcsúlevelet hozzá, melyet 70 képviselő írt alá.-9

A Túrkevével és Karcaggal is szomszédos Kisújszálláson élő Illéssy családhoz igen szoros
kapcsolat fűzte Laczka Jánost. Elsősorban az idősebb Illéssy János II. (1763-1828) kapi-
tány Laczka János kortársa és munkatársa. A több generáción át a nagykun kerületi

27 Ezt az írást közöljük jelen kötetben is. Az eredeti megtalálható: Széchenyi Könyvtár kézirattárában Fol. Hung. 702. XIX.
saec. alatt . A szöveget először Ballagi Aladár 1872-ben adta ki a Magyar kir. testőrség története című könyvében. A
Bessenyei kutatók közül többen hivatkoznak a munkára. Pl. Beöthy Zsolt: Bessenyei György, in: Gyulai Pál szerk: Budapesti
Szemle. 51. k. Bp. 1887. 371-373. p.; Széli Farkas előszava a Bessenyei György: A Bihari remete avagy a világ így megyén.
Debrecen, 1894.; Belohorszky Ferenc: Bessenyei és a philosophus. Bp. 1929. 4. p.; A Laczka János által írt kézirat legutolsó
kiadása: Élisás Balázs - Koós István - M. Papp Zsolt: Egyorú nekrológok és életrajzok Bessenyei Györgyről, in: Szabolcs-
szatmár-beregi Szemle. 1997.1. sz. 35-50. A Miskolci Egyetem textológiai mühelyének füzetei IV. szerk: Kovács Sándor Iván,
Kováts Dániel, Porkoláb Tibor. klny.

28 Mihálkovits József (1777-1839) „munkáját tisztességgel ellátó tisztviselő volt, aki azonban nem annyira a politika, mint
inkább az irodalom iránt mutatott érdeklődést. Igen jó viszonyban volt Kazinczy Ferenccel, Virágh Benedekkel, valamint
Nádasdy Ferenc kalocsai érsekkel. Fiatalabb korában Fessler több történeti munkáját fordította magyarra, majd később a
Tudományos Gyűjtemény'-ben több történeti és irodalmi tanulmánya is megjelent." - írja róla Bagi Gábor. Bagi Gábor: A
Jászkun Kerület és a reformországgyűlések. Szolnok, 1991. 88. p.

29 Bagi Gábor: A Jászkun Kerületek és a reform országgyűlések. Szolnok, 1991. 103-104. p., 87.p.
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kapitányságot őrző Illéssy család és a Laczka család baráti kapcsolatának kiépítése ezen
Illéssy kapitány és Laczka János között lehetett a legkiteljesedettebb, bár azt is visszaidéz-
hetjük, hogy testvére Illéssy Ferenc egykori karcagi chirurgus házát vette meg Kardos
István postamester postaépületnek, mely azután Laczka Jánoshoz került. Ugyancsak erre
az időre esik Laczka János első gyermekének Ágnesnek a megszületése (1788. aug. 6.).
Ekkor még Illéssy János I. (1735-1802) a nagykun kapitány, aki a nemrég házasságra
lépett debreceni Simonffy Zsuzsannával elvállalja a gyermek megkereszteltetését. A követ-
kező gyermeküket, Jánost azonban már Marjai Albert református lelkész és felesége Vincze
Erzsébet (akinek famíliája túrkevei viszonylatban az egyik legtekintélyesebb nemesi család)
tartja keresztvíz alá (1793. jan. 6. 7.). A harmadik gyermek születésekor az időközben már
kerületi tisztséget betöltő Illéssy János II. és felesége jelenti azt a baráti kapcsolatot,
amelyet keresztkomasággal is megerősítenek. így az 1796. március 22-én született Laczka
Mária keresztszülei Illéssy János (exactor) és Magyar Erzsébet lesznek. Az Illéssy házas-
párnak is ugyanebben az évben születik Sándor nevű gyermekük, akinek kereszteléséhez
viszonthívják a Laczka házaspárt. Illéssy János II. lánytestvére közben Túrkevére kerül,
mivel feleségül veszi nemes szalontai Kenéz János. Az 1803-ban született legkisebb Laczka
lány, Johanna keresztszülei már ők lesznek. Sem a testvérekkel, sem a féltestvérekkel nem
kerülnek keresztkomasági viszonyba. Ennek nem a távolság, a más városban élés az oka,
hiszen Laczka Jánost a karcagi anyakönyvben is megtaláljuk keresztapaként bejegyezve,
hanem az a szokásrend, amelyet ekkor még az értelmiség is követ: a keresztkomák a
barátok közül kerülnek ki. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy elsősorban szintén értelmiségi
körből választanak.30 Ezen túlmenően előfordul, hogy a személyét övező tisztelet követ-
keztében kérik fel e tisztségre. Talán Laczka János német nyelvtudása is szerepet játsz-
hatott abban, hogy a „burkus háborúból" hazatérő Herczegh Péter és magával hozott
asszonya Stromberkin Margita gyermekét 1807-ben ő kereszteltette meg." Már 1805-ben
is kereszteltetett „Kortsmáros Hertzeg Péter és Stromperg Margaréta" házasságából szüle-
tett gyermeket.32

Mindebből megállapíthatjuk, hogy a keresztkomaság vizsgálata tehát segít bennünket
ahhoz, hogy megállapítsuk Laczka János milyen körökkel tart kapcsolatot lakóhelyén a
hivatali munkáján túl. A túrkevei Református Egyház keresztelési anyakönyve szerint
Laczka Jánost és feleségét 1786-1805 között 45 esetben hívták keresztszülőnek. (Ezentúl
egyszer még a legidősebb lányát is érte ez a megtiszteltetés, de helyette az édesanyja ment
el.) Eleinte évente 1-2 meghívást kaptak, később már 4-6-ot is. Különösen megugrik a
népszerűsége az 1796-1800 közötti években.

30 1797. november 5-én, nevezetes napon, az új karcagi templom felszentelésekor keresztelt gyermekek közül Laczka János
fiskális és felesége tartja keresztvíz alá Szendrei Mihály és Tóth Katalin gyermekét. Kurucz János: A Nagykunságon
(Karcagon. Túrkeviben és Kisújszálláson) „lakozott" Laczka családról. Karcag. 1998. (kézirat) 9. p. DMHA. 3207-78. p.

31 Egy családi irattárban megőrzött anyakönyvi kivonat alapján. A Szentmihályi Endre által megtalált irategyüttes jól tükrözi
egy túrkevére került iparos család német, székely és túrkevei összekapcsolódásának módját. Köszönöm munkatársamnak a
segítségét.

32 Tkeve református születési anyakönyv 1805. szept. 19.
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Laczka János keresztapa szerepben 1786-1805 között Túrkevén

ev
1786
1787
1788
1789
1790

esetszám
1
2
0
3
0

év
1791
1792
1793
1794
1795

esetszám
0
0
1
2
2

ev
1796
1797
1798
1799
1800

esetszám
3
7
3
6
3

év
1801
1802
1803
1804
1805

esetszám
2
4
1
4
1

A keresztelések száma azonban nem jelenti azt, hogy annyi családdal van kereszt-
komasági viszonyban, mivel egy család több gyermeke esetében is betölti ezt a szerepet.
Valójában 7 értelmiségi, 3 iparos, kereskedő, 3 nemesi eredetű gazda családon kívül
redemptus Sőrés és Józsa Nagyok szerepelnek többször. Az ugyancsak szereplő 1-2 zsellér
és pásztorcsalád szintén lehetett olyan, amelyik a gazdaságához kapcsolódott. Ez a vizs-
gálat egyértelműen nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy Laczka János a helyi társada-
lomban legszorosabb kapcsolatot a helyi értelmiséggel tartott fenn (jegyzők, pap, kántor,
tanító, aszesszor). Őket követik az értelmiségi és az iparos kategória határán álló borbély,
a nemesi eredetüket hangsúlyozó gazdák, kocsma- és mészárszékbérlők rétege. Ez azt iga-
zolja, hogy Laczka Jánosnak az első évek nehézségei után sikerült elfogadtatnia magát a
város közösségével és egy évtized alatt megbecsült helyet vívott ki magának a helyi társa-
dalomban.

Az időközben felnőtté váló Laczka gyermekek házastársainak gondos kiválasztásáról
már korábban szóltunk. A legidősebb vő nemes Vízy János származásáról nem sokat tudunk.
Szabolcsból, Hevesből, de Erdélyből is származhattak az elődei. Jogtudó kerületi tiszt-
ségviselőként találkozunk a nevével. 1816-ban táblabíró - tesz róla említést Nagy Iván is.
Rendszeresen jelen van a Jászkun Kerületi Gyűlésen a „Nemes Nagy Kun Megye részé-
ről", mint palatinalis assessor azaz nádori táblabíró.34 1814-ben a túrkeveiek a jászkunsági
legfőbb tisztségre tett jelölő javaslatukban Vizy János neve többször szerepel. Főjegyző-
nek 5. helyen javasolják, generális perceptornak 2. helyen, főügyésznek 2. helyen.35 A vá-
rosban úgy látszik második helyen szerepel, azaz Laczka János utáni személy. A Jászkun
Kerületben is hasonlóan elismert egyén. Különösen Laczka János kapitánysága idején
valószínűleg ő a legközelebbi segítő partnere.

Laczka János másik veje Hajdú Mihály (1790-1872) Valószínűleg a túrkevei Hajdú
(Hajdú Benedek féle) család leszármazottja, amely családban ugyancsak öröklődik az
értelmiségi pályához való vonzódás. Kisújszálláson ügyvéd, de már 1814-ben ott van a
neve a magasabb jászkun kerületi tisztségek várományosai között. A túrkeveiek első
vicenótáriusnak 11. helyen jelölik, levéltárosnak 5. helyen, vicefiskálisnak 9. helyen,
esküdtnek 14. helyen, komisszáriusnak 9-10. helyen.36 1817-ben kerül be házasság útján a
Laczka családba. 1819-ben Túrkevén megüresedik a jegyzői állás. „Erre Prókátor és

33 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal Bp. XII. k. 477. p.
34 Pl. Jk. ker. jkv. 1818. 1. p. rsz: 52. SZÁL
35 Tkeveir. 1814. Capsa F. Fasc. l.No. 101. rsz: 588. SZÁL
36 Tkeveir. 1814. Capsa F. Fasc. l .No. 101. rsz: 588. SZÁL
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kisújszállási Nótárius Hajdú Mihály Urat, mint akinek Néhai édes és Nagy Attyai is mind
birtokokra nézve, mind Fő Bírói Tanátsi és több Hivatalokat viselvén, igen jó
emlékezetben vágynak, Nótáriusnak meghívja" a város." 1827-ben Kisújszállás részéről
mint főjegyző vesz részt a Jászkun Kerületi Gyűlésben.18 Majd a szabadságharc idején
kerületi kapitány lesz.

Laczka János legkisebbik lányát Kállay Ignác Békés megyei szolgabíróhoz adja fele-
ségül 1822-ben. Ez a vő 1827-ben Békés megye levéltárosa. 1831-ben Gyulán laknak.

Laczka János menye a debreceni eredetű nemes Sárkány családból származik. Tulaj-
donképpen kérszigeti birtokosok.39 1807 körül nemes Sárkány László a mészárszéket bérli
Túrkevén.40 Van házuk Túrkeve belterületén is, hiszen nemes Sárkány Lászlót azon
nemesek között jegyzik fel, akik nemességükre hivatkozva „mind a Város mind a Király
szolgálattya alól ki húzzák" magokat.41 A menynek, Sárkány Krisztinának, aki 1796-ban
született, tulajdonképpen keresztapja Laczka János. Sárkány Krisztina édesapja korán
elhal, így félárvaként köt házasságot ifjú Laczka János hadnaggyal 1813-ban. E házas-
ságkötéskor tanúnak Illéssy János kerületi kapitányt és Laczka Ferenc komisszáriust hív-
ják.

Laczka János is több házasság szentesítésekor tanú szerepet is betölt. Ezek közül egyet
emelünk ki. 1795-ben Karcagon Kevi Nagy István fia András veszi feleségül néhai
Aszesszor Duttka János lányát Klárát.42 Később az egyik lányuk házasságkötése révén
rokoni kapcsolatba kerültek a Keszi Hajdú családdal, melynek Túrkevén, Kisújszálláson
és Karcagon is volt jeles tagja.43

A sok fennmaradt hivatalos iratból csak következtetni lehet Laczka János magánjellegű
kapcsolataira. Találtunk azonban egy levelet a karcagi Kálmán család iratai között, amely
az értelmiségi családok közötti baráti kapcsolatokra enged bepillantást. íme Laczka János
levele Kálmán Sámuel karcagi bíróhoz!

„Bizodalmas Nagy jó akaró N/emz/e/tes Bíró Uram!

Jövő Vasárnap nem tsak egy farsangi Innep, hanem az én kedves, és jó feleségemnek is
neve napja lészen, melly külömben is nállam kellemetes nap sokkal betsesebb fog lenni; ha
Biró Uramat Drága Ifjú Asszonyával házamnál szemlélni, s egy pohár borombúi
részesülni szerentsém lészen; Melly ha ebédre meg eshetik igen jó, ha pedig vatsorára
haladna is I: minthogy a farsangon az éjtszakák váltyákfel a Napot :/úgy is tűrhető lészen;
Nállam ugyan ez a Nap is minden lárma, és Nagy Czeremonia nélkül fog el múlni, egyedül
egy, két pár jó barátaim, 's barátnéim teszik annak minden diszszét.

37 Tkevetjk., 1819. szept. 20. SZÁL
38 Jászkun Ker jkv. 1827. márc. 5. 70. p. SZÁL
39 Kirsziget már nem a Nagykunság része, de a Túrkeve, Kisújszállás és Dévaványa határában kiterjedt Ecsegpuszta részeként

közvetlen közelben van.
40 Tkeve ir. 1813. Caps. E Fasc. 7. No. 93. rsz: 587. SZÁL
41 Tkeve. ir. 1810. Capsa E fasc. I. No. 67. SZÁL
42 Karcag ref. hk. anyakönyv. 1795. január 21.
43 Györffy István és K. Kovács László Hajdú családra vonatkozó kutatásai alapján. Az anyagot K. Kovács Petemé Hajdú

Anikónak köszönöm.
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Kérem tehát Kedves Biró Uramat, lopja ki magát Hivatala lármái közzül, s a'mint
fellyeb is emlitteték, Drága Biróné Asszonyommal /: majd nem soká Kedves Assessorné
Asszonyommal, melynek már tsak egy Isten uttsegillyen a' fiija:/ Vasárnapra akar délre,
akar estvére hozzám eljöni ne terheltessenek.

Többin szivesjó akarattyába 's barátságába ajánlott szüntelen vagyok
Drága Kedves Biró Uram/na/k
Turkevi 10-a Febr. 797

igaz köteles Szolgája
Laczka János

P.S. Minthogy Nótárius Laczka Ferencz Ur/na/k tsupán ezen hozzá tétellel; Nótárius:
Ötsém, Hugóm, éppen ezen szavakkal kellene irnom, 's invitálnom, de külömben is latia
Sine necessitate non sünt multiplicanda, azért neki különösön nem is irok, hanem ezeket
szárúi szóra értse magára is, feleségére is, és ők is hasonló módon invitáltainak, 's szíves
attyafisággal el váratnak; ide értetvén Fazekas András Bátyám Uram is hasonlóan
feleségével.

Idem qui Supt.""

V., A LACZKA CSALÁD NEMESÍTÉSI ÜGYE

A 18. század végén országszerte erősödik a nemesség hangja. A nemesek egy része a
haladás elkötelezettje lesz. Ismerjük, hogy a Martinovics-féle összeesküvés nemesi szer-
vezkedés volt, mely a francia szabadkőműves páholyok mintájára indult, de 1795-ben
elfojtották. A magyar nyelvért, a magyar kultúráért folytatott harcnak is igen sok nemes
ifjú volt részese. A nemzeti tudat felébredése és a magyar nép nemzeti állammá fejlesz-
tésénekjelentős kezdete volt ez a korszak, amely a reformmozgalomban tovább érlelődött.
Ennek élére is sok felvilágosult és művelt nemes ifjú állt. Nem ítélhetjük tehát el egy kalap
alá véve a magyar nemességet, miszerint a társadalom retrográd eleme, aki az „ősiség"-
hez, korábbi kiváltságaihoz ragaszkodik. Tény, hogy a 18. század végén egyre többen
kérik a nemesi levelük megújítását, amelyet elsősorban a birtokukhoz való joguk igazo-
lására és az azokkal járó jogok érvényesítésére szándékoznak felhasználni. Ez országos
jelenség, amely megmutatkozik a személyhez kötődő nemesi jogokat el nem ismerő Jász-
kunságban is.

A 18. század első felében a Jászkunságba beköltöző kisnemesek a redempciós mozga-
lomban egyéni nemességüket félretéve egy magasabb érdekért szálltak síkra. Ez a nemze-
dék nem is igen hangoztatta nemesi mivoltát. A következő vagy még inkább a harmadik
nemzedék az, aki a helyi társadalomban szeretne megkülönböztető helyet biztosítani ma-
gának, családjának. így előállnak azokkal a követelésekkel, amelyek az ország más terü-
letén külön kedvezményekhez juttatják a nemeseket. Ilyen kedvezmény az adómentesség.
Túrkevéről 1810-ből maradt fenn egy kimutatás, amely felsorolja mindazon személyeket,
akik „immunitásban" részesülnek, azaz a város és a királyi szolgálatok alól mentességet

44 Kálmán család iratai. Laczka János levele Kálmán Sámuelhez. 1797. február 10. No. 35. SZÁL
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élveznek. E lista szerint az elöljárókat (kerületi tisztségek viselői, városi tanácsbeliek), a
tisztségviselőket (tisztviselők és egy-egy gazdasági területet felügyelő személy), a város
egyéb alkalmazottjait (a közbiztonságért dolgozók, a város által alkalmazott iparosok,
pásztorok és árendátorok) illeti meg az adó- és közmunka alóli mentesség. Ez 128
személy. A lista végén azonban szerepel még hét név a következő szöveggel: „Vágynak
még az elő adattakon kivül némellyek a kik magoktól képzelt valami okon magokat mind
a Város mind a Király Szolgálattá alól ki húzzák; úgymint

Ns Vintze Lajos Úr
Ns Marjai Jósef
Ns Sárkány László ^> átaljában semmit sem szolgálnak
Kenéz Szabó János
Endrédi Mihály

Ns Katona Sándor "»
Ns Mihályi Benedek JTsak válogatva, tettzések szerént teszik a Szolgálatokat."45

Ezek tulajdonképpen azok a családok Túrkevén, akik nemesi igazolással rendelkeztek
ebben az időszakban. Ebből megállapíthatjuk, hogy Laczka János nem hivalkodott nemes-
ségével, igaz, hogy őt beosztása („Magistratus Ord. fiscalis Laczka János Úr ") miatt első
helyen jegyzik fel a mentesültek között, mint legmagasabb funkciót betöltő személyt.

Kerületi tisztségénél fogva minden nemesi igazolásra vonatkozó kérvény megfordul a
kezén. Óhatatlan, hogy a mások által beadott kérelem útját egyengetve és annak sikeressé-
géhez hozzájárulva ne alakuljon ki egy tisztviselőben az az igény, hogy a saját családja
számára is felvállalja a hasonló jogi procedúrát.

A Laczka testvérek 1795-ben keresik meg a Jászkun Kerületek elöljáróságát azzal a ké-
résükkel, hogy igazolást kapjanak nemességükről. E beadványt valószínűleg János
fogalmazta a testvérei nevében is, amely a következőket tartalmazza:

„ Tekintetes Districtusok

Az alább irtt testvér atyafiak Kérik, hogy itt be mutatott Armalis Leveleket által Íratni
rendelni; és annak vidimált Párját Sub Authentio az Instansoknak Ki adni méltóztassanak.
Sig. JBerény 10-a Jan. 795.

A' Districtusok/na/k
alázatos Szolgai

Laczka János fiskális
Laczka Fer. Kardszagi

orNotarius
Laczka László Debreczeni Esküit
Laczka Jósef ugyan oda való Polgár"46

45 Tkeve ir. 1810. Capsa E fas. 1. No. 67. SZÁL
46 Jk. ker. közig. ir. 1795. Fasc.l. No. 19. rsz: 354. SZÁL
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A levélhez mellékeltek egy latin nyelvű Laczka András nevére 1647-ben kiadott okirat-
másolatot, mely szerint Laczka Andrást agilis nemessé fogadta ÜL Ferdinánd, melyet be-
jegyeztek Pozsonyban és eljuttatták Zemplén megyéhez, hogy hirdessék ki, mint illetékes
területen. A latin nyelvű okiratból az derül ki, hogy státuszára és vagyoni helyzetére vonat-
kozóan eredetileg nemtelen és csak agilis (azaz felesége vagy anyja révén nemes), de
megbízható, szavahihető, iparkodós és hű szolgáló híve a királynak, aki mindent megtesz,
amit felvállal és önkéntesen ígér. Amennyiben továbbra is megmarad a királyi hatalom
támogatója és áldozatkészségéről speciális tanúbizonyságot tesz megilleti őt a nemesi
szabadságjoga és privilégiuma.

A zemplén megyei kihirdetésre akkor azonban lehetséges, hogy nem került sor, mert
ennek nyomát nem őrzik a jegyzőkönyvek. Ugyanakkor van olyan írás, amelyek 1648.
március 27-re teszi a kihirdetés napját.

Az 1795-ös beadványt igyekeztek gondosan előkészíteni, mivel a karcagi tanácstól és
az Isépi famíliától még 1794 nyarán beszerezte Laczka János és Ferenc az igazolásokat.
Ezek arra vonatkoztak, hogy édesapjuk Laczka János Karcagon chirurgus volt és adómen-
tességet élvezett, valamint, hogy a pap nagyapjuk második felesége Lencsés Erzsébet volt.
A kérést a négy testvér 1801-ben közvetlen Zemplén megyéhez intézte.47 Ekkor már még
több igazolást mellékeltek. Az iratok között a legrégebbi egy 1779. október 28-ai karcagi
tanácsi határozat, amely valószínűleg az első kísérlet a nemesség elismertetésére. A karcagi
tanács előtt Szarka József elsőbíró, Szilágyi János és Mátyus Ferenc szenátorok igazolták
a Laczka testvérek nemesi eredetét. A vallomást később - az 1801-től kezdődő vizsgála-
tokban úgy tűnik, hogy - már nem fogadták el teljes értékűnek. Az említett tanúkat nem
leheteti ismét kihallgatni, mivel Szilágyi János 72 éves korában 1787-ben, Szarka József
76 éves korában 1791-ben, Mátyus Ferenc pedig 80 éves korában 1795-ben elhunyt. Újabb
bizonyítékokat szereztek be a zemplén megyei rokonoktól is, melyek az édesapjuk test-
véreire vonatkoznak. Egy 1753-ban Sátoraljaújhelyen kihirdetett okiratból megtudhatjuk,
hogy „Nemes Laczka Klára először Lábos István Ur most azonban Domby másként
Bodnár János felesége mint I. egyetlen nemesi eredetű vagy inkább zemplén megyei tör-
vényes természetes lakos..." (az instancia beterjesztője Péterffy Sámuel valamint gyer-
mekei, akik az első feleségének természetes örökösei). Az irat másik oldalán táblázatba
van foglalva a három generáció.

Clara, prinum Nobili Stephano Lábos
dein Joanni Dombi Nupta

Joannes Laczka Elisabetha Nbli Stephano Hrisotzki nupa
VD. Minister Isipien. Ladislaus in Loa. R... Debrecziend.

Josephus
habitentes Joannes Joannes in Cumania Majori
Pmducentes

Chyrurgus Franciscus

47 Az egész anyag egybegyűjtve: Nemesi ügyeket tárgyazó jegyzőkönyvek 1826-1848. Laczka Ferenc Békés megyei irnok
ügye a Laczka nemzetség nemesség ügyében címen. Loc. 126. No. 41. és Loc. 182. No. 317. Zemplén megyei Levéltár.
Sátoraljaújhely
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1801-ben Isépi Ferencet, nemes Kovács Istvánt és Nemes Kovács Zsigmondot hallgat-
ják meg Sátoraljaújhelyen annak kivizsgálására, hogy Laczka János chirurgus valóban
rokonságban volt az említett családokkal és tartotta velük a kapcsolatot. Ugyanekkor írás-
ban bizonyította Erdő Bényén Ns. Hrisovszki István, hogy a nagyapja nemes Hrisovszki
István feljegyzéséből tudja, hogy „az édes Nagy-Anyám-Asszonyt, nemes Latzka Ersébeth
Asszonyt 1729-dik Esztendőben vette el feleségül." 1803-ban Kardszag-Új-Szállás városa
fő bírája és tanácsa újabb igazolást ad ki, amelyben kinyilatkoztatja, hogy ezeddig más
Laczka János nem lakott a településen és László, Jósef, János és Ferenc a fiai. Felsorolják
mind azon bejegyzéseket amelyek a karcagi I., II. és III. protokollumban Laczka Jánossal
kapcsolatban vannak. (I. 189. p., 190. p. II. 185. p., 186. p., III. 53. p.) Ezek Laczka János
1751-1753 közötti tanács előtt ismerté vált ügyei. A Győry Mihály hites v.notarius által
kiadott iratot Kálmán Sámuel fő bíró, Kerekes Mihály, Kátay Mihály, Szilágyi István,
Disznós Mihály, Ökrös István, Szabó András senatorok és Ifj. Varró János hites cancellista
látta el kézjegyével. Átsi Újj Péter és Csató Gergely prédikátorok pedig a karcagi anya-
könyvi adatokat közölték a családra vonatkozólag. Más iratból tudjuk, hogy az ifjú Ujj
Pétert a Laczka család megbízta, hogy a genealógiai táblázatot készítse el. Újabb és újabb
kérések érkeztek a Helytartó Tanácstól Zemplénbe, onnan közvetlen a kérvényt
benyújtókhoz. 1806-1808-ban már Bécsben is foglalkoznak az üggyel. Nem tartják eléggé
bizonyítottnak a nemességet, így tovább húzódik az ügy. Közben már a kérelmezők száma
is megfogyatkozott, hiszen 1809-ben László és József is meghal. Az élő két testvér azon-
ban tovább küzd a nemesség elismeréséért, ami végül 1818-ban sikerül. Igaz, nem az ere-
deti nemesség jogfolytonosságából eredendően, hanem a saját tevékenységük elismerése-
ként kapják meg a nemességet. Achcnben 1818. október 16-án hirdették ki Laczka János
és testvére Ferenc nemességét. A nemes levéllel együtt címert is igazoltak a számukra. E
címer egy jegyzőt ábrázol korabeli kék, zsinóros viseletben. Jobb kezében papírtekercset
tart, a bal kezében pedig a kalpagját. A Laczka János által használt korábbi pecséttel
azonos szimbólumok szerepelnek rajta. A kihirdetésre Pest megyében 1820-ban, Jászkun
Kerületekben 1821-ben, Békés megyében 1825-ben, Heves és Külső Szolnok megyében
1827-ben került sor. Álljon itt a nemeslevél Hegyfoky Kabos túrkevei római katolikus
plébános 1909. augusztus 20-án kelt magyar fordításában!48

„MI PEST PILIS ÉS SOLT törvényesen egyesült Vármegyék Egyházi Fő Rendéinek,
Ország Fő Zászlósainak, Nagyjainak, és Nemesseinek Közönségek, adjuk tudtokra e je-
lenvaló Levelünknek Rendéiben mindeneknek, a kiknek illik, hogy minekutánna közönsé-
gesen Országló kegyelmes Koronás Fejedelmünknek szolgálatját, a köz Jók, és ezen vár-
megyék egyébb Dolgaikat érdeklő Tárgyaknak folytatások és el intézések végett ...az alól
meg Íratott napon, s Helyen egybegyüle... Közönséges Gyűlést tartottunk volna; akkoron
a Nemes Nagy Kun kerületben helyheztetett Túrkevi várossában lakó Nemes Latzka János,
az érdeklett Nemes Jász és Kun kerületek Nádor Ispányi Tábla Bírája és Fő Fiscalissa,
egyszersmind Kardszagi Császári Királyi Posta mester, nem külömben Kardszag Újj
szállás várossában lakó Nemes Latzka Ferentz a Nemes Nagy Kun Kerület Esküdttye

48 Az iratot sok egyébbel együtt Laczka Sándoménak köszönöm.
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tartozó egész alázatossággal hozzánk járult folyamodó Levelek által az eránt esedeztek mi
előttünk, hogy minek utánna Ditsőségesen Országló Felséges I-ő Ferentz Koronás
Fejedelmünk által az részekre ki adatott következendő foglalatú Nemesíttő Czimeres Levél:

I. Ferenc Ausztria Császára és Magyarország, Dalmátzia, Horvátország stb. királya:
Jelen levelünknél fogva emlékezetül adjuk, jelentvén mindazoknak, kiket illet, hogy mi,
midőn némely hívünknek alázatos kérelmére és közbenjárására felségünknél, nem
különben kegyesen figyelmükre méltatva és megfontolva a tiszta hitet és hűséget, valamint
a hasznos szolgálatokat híveink részéről; úgymint Jánosnak, a Jászkun kerületek rendes
ügyésze és nádori ispán részéről, a karczagi postamester részéről. Úgyszintén Ferencznek,
a Nagykun kerületek esküdtje és biztosa részéről. Mindkét Laczka testvérnek részéről,
miket ők tanúsítottak s hosszú időn át a nyilvános hivatalokban hűséges és igen buzgó
szolgálataikkal szereztek. Ugy szintén kegyesen megfontolván dicséretes igyekezetet,
melyet a legmagassabb királyi szolgálatunk előmozdításában, minden körülmény és
alkalom között főképen magyar szent koronánk ésfönséges osztrák házunknak hűségesen
teljesítettek és tettek és a jövőben is (mint róluk a jövőben is erősen és kegyesen feltesszük)
nem kisebb hűséggel és állandó buzgalommal teljesítendenek és törekvendenek. Midőn
tehát ezért valamint császári és királyi kegyelmünkből és nagylelkűségünkből tekintve

fenséges házunk és a keresztyén társadalom iránti érdemeiket és törekvéseiket. Követve
elődeink, az egykori magyar királyok példáját és erkölcseiket nagyobb tettek véghez
vitelére is felbuzdítani akarván, elhatároztuk, hogy a két Laczka testvért, Jánost és
Ferenczet és az ő törvényes örököseiket és mindkét nemű valamennyi utódaikat, kik
születtek és a jövőben Isten kegyességéből születni fognak jelen kegyes elhatározásunknál
fogva, mely 1808 márcz. 11-én kelt Királyi hatalmunk teljességénél és különös
kegyelmünknél fogva a valódi régi és kétségbe nem vont magyar és a csatolt részekbeli
nemesek közé. Mely nemesi előjog használatára eddig is igényök volt. Felveendőknek,
odaiktatandóknak és irandóknak Ítéltük. Tudtunknál és elhatározásunknál fogva
megengedvén, hogy ők mostantól fogva jövőben és mindenkor mindazzal a kegyelemmel,
tisztelettel, engedéllyel, kiváltsággal, szabadsággal, jogokkal, előnnyel és mentességgel a
melyekkel a többi igazi, régi és kétségbe nem vont magyar és kapcsolt részekbeli eddig elé
jognál vagy ősi szokásnál fogva éltek és élnek, ők is éljenek. Valamint összes örököseik és
utódaik mindkét nemből, minek bizonyságául az irántok tanúsított kegyelemnek,
kegyességnek és szabadságnak, valamint az igaz és kétségbevonhatatlan nemességnek
jeléül ezt az armalist vagy is nemességnek jelvényét adjuk. Tudniillik felemelt hadi paizst,
ezüstös alja egyedül elfoglalva a föld által, mely fölött férfi áll egyenesen, hajadon fővel,
magyar kékszínű nemzeti ruhában, arany rojtos mentében t.i. fekete mellényben és
nadrágban, sarkantyús csizmában, aranysujtás és magyar karddal, jobb kezében papir
tekercset, baljában fövegét tartva a paizs fölött koronás nyilt sisak van biboros takarón
aranyszegéllyel, nyaklánccal és nyakkendővel körülvéve, jobb felől oldalvást a
nemeseknek adományozni szokott koronás Merkúr, jobb kezében béke pálca két kígyóval
melyek ellenkezőleg csavarodnak rá, baljában pedig egyszerű béke pálcával, egy felől
rojtos aranya és kékszínű szalaggal, másfelöl ezüstössel és vörössel a paizs mindkét
oldaláról a sisak kúpjától kezdve csinosan lefutván s az egészet bájosán felékesítvén: Miért
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is mindez jelen leveliink kezdetén festőnek a kezével lefestve, saját eredeti színben a
szemlélő szeme elé állítva. Mindkét Laczkának Jánosnak és Ferencznek és az ő
örököseinek és utódaiknak mindkét nemből, akik már születtek és Isten kegyelméből jövőre
törvényesen születni fognak adományozni jónak látjuk és biztos tudomásunknál és
megfontolásunknál fogva megengedjük hogy ők mostantól kezdve a jövőben is örök időkig
ezen armálist, vagy is nemességük jelvényét, más igaz, ősi, kétségbe vonhatatlan magyar
és kapcsolt részekbeli nemesek módjára ugyanazon jogokkal, kiváltságokkal,
engedélyekkel, szabadságokkal és mentességekkel, melyekkel ősi jognál vagy ősi szokásnál
fogva éltek és élnek, minden harcban, háborúban, bajvívásban; lándzsajátékban,
tornavivásban, párviadalban és minden egyébb nemesi és katonai gyakorlatban, valamint
pecséttel, borítékkal, függönnyel, gyűrűvel, zászlóval, paizssal sátorral, házzal, temetéssel
általában mindenféle ügyben a valódi igaz, őszinte, ősi és kétségbevonhatatlan nemesség
czime alatt mellyel őket minden állás, fokozat, méltóság, tisztelet és kitűnőség embereivel
felruházottaknak lenni kijelentjük és meghagyjuk hogy mindenki így tekintse őket és hogy
ők ezeket a jelvényeket hordhassák, viselhessék és örök időkig azokkal élhessenek. Éshogy
örököseik, utódaik mindkét nemből velők élhessenek s ezennel jelen levelünknél fogva
nemesitjük őket s adományozzuk e kiváltságokat nekik: Minek emlékezetül örök érvényül
jelen kiváltságos levelünket megerősítve nagyobb pecsétünkkel melylyel mint magyar
apostoli király élünk, Laczka Jánosnak és Ferencznek az ő mindkét nemű örököseinek és
utódainak, kik már születtek és jövőben Isten kegyelméből születni fognak, kegyelmesen
kiadtuk és kiadni rendeltük. Kiadva hívünk őszintén szeretett tekintetes és nagyságos
mogyorókeréki Erdődy József főispán aranygyapjas és a Szent István apostoli király mind
nagykeresztjének lovagja Kolozshegynek és Várasd megyének örökös főispánja, magyar
királyi udvarunk és Szent István rendjének kancellárja, valamint várának és városának
örökös kapitánya, kamarásunk s belső titkos tanácsosunk, magyar királyi asztalnokunk.
Regensburg 1818. október 16-án. Magyar- Cseh és többi országunkban való uralkodásunk
27-ik évében. Főtisztelendő, tisztelendő és tiszteletreméltó atyáink Kristusban, esztergomi,
kalocsai és bácsi érseki székünk üresedése alatt nagyszalatnyai báró Fischer egri érsek,
rakovitzi Verhovatz Miksa zágrábi, Kőszegi László csanádi, Szabó András kassai, perlaki
Somogyi Lipót szombathelyi, Vulkán Samu görög katholikus nagyváradi, Klobusitzki Péter
szatmári, Király József pécsi, Kluch József nyitrai, Korbelyi György veszprémi, galanthai
herceg Eszterházy László rozsnyói, Stanich Konstantin körösi görög katholikus, rudnai
Rudnay Sándor divékujfalui erdélyi, Raffay Imre, Károly boszniai, vagyis diakovári és
szirmdumi, Poltsy Elek munkácsi görög katolikus, Vurum József székesfehérvári, herceg
Schvartzenberg Ernő győri, makai Makay Antal besztercebányai, Purcher László szepesi
(nagyváradi katholikus és váci püspökség üresedése alatt) Csik István fölszentelt belgrádi
és szendrői, keresztszegi Csiky László fölszentelt timinai, báró Perényi Imre választott
bácsi, Mitterpacher Dániel választott skutári püspök egyházkormányzók alatt. József
főherceg nádor és helytartó alatt, tekintetes és nagyságos Ürményy József kurdai biró,
marosnémeti és nádaskai Gvulay Ignácz főispán dalmát, horvát és szlavonországi bán,
Brunsvich József főispán, Nádasdy Mihály fogarasi, örökös főispán ajtónállók, sárvási
felsővidéki Szétsényi Ferencz főispán kanonok, mogyorókeréki Erdődy József főispán
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asztalnok, galanthai herczeg Eszterházi Miklós magyar nemes testőrség kapitánya,
zsadányi törökszentmiklósi Almássy Pál fólovászmester, csábraghi és szitnyai Koháry
Ferencz herceg, pohárnok (királyi házunk hivatala és a pozsonyi apátság üresedése alatt)
és a többi gyakran említett megyei főispánok alatt. Ferencz saját keze.

Az első osztályú királyi könyvben említett jegyzőkönyv visszaadatik az országos levéltár
igazgatója által Stankovits Mátyás által saját keze.

Előttünk publicáltatván, annak erejével ők valóságos magyarországi nemeseknek
ösmértettek, ahoz képest nékiek az ő ugyan nem különben tőllök jelesül Laczka Jánostól
származott János, Ágnes, Mária és Johanna gyermekeinek, és a most nevezett Jánostól
származott János, László és Johanna unokáinak, ugy nem különben Laczka Ferencztől
származott Ferencz és Mária gyermekeik neveiknek beiktatásával két párban szokott
hiteles nemesi bizonyító levelet kiadatni méltóztatnánk.

Melly ebbéli igazságos kérést a folyamodóknak meg nem tagadhatván, minek utánna a
fentirt nemesítő címeres levél a közelebb múlt 1819-ik esztendei Böjt elő havának 19-ikén
tartatott közgyűlésünkbe minden ellent mondás nélkül publikáltatott és annak erejével a
folyamodó Laczka János és Laczka Ferenc valóságos magyarországi nemeseknek elfogad-
tattak, fentebb irt gyermekeiknek tőllök való származását pedig tulajdon megösmeréseken
kívül ez alkalmatossággal hiteles egyház könyv kivonásaival bebizonyították.

1821-ik esztendőben február 21-ik napján. A Tekintetes nemes Jász és két Kun kerület-
nek Jászberény városában tartott közönséges gyülésök előtt jelen nemességet bizonyító
levél mely a T. nemes kerületek főfiscálisának s nádori ispáni táblabirájának nemes és
vitézlő Laczka János: Úgyszintén a nemes nagy kun kerület eskütt és commissariusának
nemes és vitézlő Laczka Ferencz uraknak, és mindkét ágon levő gyermekeiknek, névszerint
bent foglalt unokáiknak nevökre Tekintetes Nemes Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült
vármegyék által kiadatott: Mai napon felolvastatván közönségessé tétetett.

Feljegyezte Mihálkovich Ilés sk.
A fent tisztelt nemes Jász és Kun kerületeknek fő nótáriussok.... "
Az irathoz tartozik még egy családfa, amely Laczka János leszármazottjainak adatait

tartalmazza.
Ezzel nincs vége a nemesi címért való küzdelemnek. Az 1840-es években ugyanis a

debreceni polgár Laczka László unokája, aki Gyomán jegyző, szeretné az ő családjára is
kiterjesztetni a nemesi jogot. Az ügy 1849-ig húzódik, míkoris a történelem tesz pontot a
végére.49

Laczka János nagykun kapitányként 1829. december 3-án halt meg.

49 Helytartó tanács iratai H 7. 2313/808.; 12849/818.; 1157/817.; 1141/848.; B 1058 film 1847. 59 missing 18-22. B 1064 film
1848. 62. missing. Vissy Zsuzsa levéltárosnak köszönöm a messzemenő segítségét a Helytartó Tanácsi iratokban való
boldogulásomért.
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A Laczka család története III.

VI., A LACZKA CSALÁD TOVÁBBI SORSA - AZ UTÓKOR HAGYOMÁNY-
ÁPOLÁSA

Jelen írásunk terjedelme nem engedi meg, hogy a Laczka nemzetség további sorsát is
bemutassunk, pedig rendkívül tanulságos lenne.50 Annyit azonban röviden elmondhatunk,
hogy az utódok között is több olyan egyén található a 19-20. században, aki az értelmiségi
pályát választotta. Azt a tekintélyt azonban senki sem tudta megszerezni sem Túrkevén,
sem Karcagon, amit a nagy előd kivívott magának. A sok munkával összehozott gazdaság
osztódott, öröklődött, máskor kényszerűségből fogyott. A Laczka János háza, portája
idegen kézre került. Az idő múlása és a történelem viharai is közbeszóltak, így Túrkevén
ma már csekély emléke maradt meg a városért annyit tevő Laczka kapitánynak. Az utódok
közül sem viseli ma már a településen senki a Laczka nevet. A megélhetés avagy a lelki
béke keresése, a boldogulás reménye más városokba vitte az utódokat. Előbb Karcagra és
a környező településre kerültek a családból. A 19. században ott még főleg a postames-
terség biztos talajt jelentett. A 20. században azonban már ki Budapest, ki Erdély felé vette
útirányát. A nagy előd azonban életre szóló muníciót adott sokuk számára. Az elődük
példáját követő utódok a szülőföld mai lakóival együtt Laczka János emlékének méltó
ápolásával történelmi jelentőségű üzenetet adhatnak a 21. századi ifjúságnak: Őseink azért
éltek, hogy mi boldogabb jövőben éljünk! Becsüljük meg hát őket!

50 Jelen írási, része a Jászkunság 2008. 1-2. sz. 5-24 .p.; II. része a Jászkunság 2008. 3-4. sz. 5-28.p. jelent meg. Az első kiadás:
Őrsi Julianna: Laczka János élete és kapcsolata nagykunsági környezetével. In.: Rideg István (szerk): Laczka János
emlékezete. Karcag, 1999. 123-220. p.
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