
Harmincegy fogott bíró, a várossal szomszédos birtokos nemesek, 1509. december 12-én összejöttek 
Cegléden, ellenben sem Ilona asszony, sem az ügyvédei nem jöttek el. Viszont ott volt a város egész népe. 
A bírák előtt védőjük pilisi Csengedi Ambrus, a városbíró és az esküdtek kijelentették, hogy a vádlott 
polgárok teljesen ártatlanok Sebestyén deák megölésében és meggyilkolásában. Akiket pedig bűnösnek 
tudnak, készek azokat maguk közül kiszolgáltatni. „Az igazságot tartva szem előtt, a polgárokat az 
embergyilkosság gyalázatos bűne alól fe lmentjük" - hangzott a bíróság ítélete. December 19-én Üllőn, 
Pest vármegye törvényszéke helyén a vármegye nemeseinek közgyűlésén, és a felmentő ítéletvelelet 
kiadták.1 1 

ö t év múlva, 1514 tavaszán Bakócz Tamás meghozta Rómából a szent bullát, a török ellen önkéntese- . 
ket hívott a gyülekezőhelyekre. Dózsa György végvári katona még el sem indult Nándorfehérvárról Budá-
ra, a ceglédi Lőrinc pap kétezer keresztest vezetett föl a pesti táborba. 1 2 Minden bizonnyal közöttük 
menetelt az udvarbírót elpusztító, név szerint vádolt százkilencven ceglédi paraszt is. 

Hídvégi Lajos 

Hátországi levelek 
az 1788-1789. évi török háborúról 

II. József császár nevét hallva elsősorban reformtevékenységére gondolunk, s kevésbé ismert, hogy a 
reformokkal szembeni ellenállás mellett, milyen elkeseredést és ellenszenvet váltott ki a török ellen 
folytatott 1788-1789 . évi háborújával. Jelen írásunkban a balsikerű török háború magyarországi 
visszhangjának megismertetéséhez kívánunk néhány adalékkal hozzájárulni. 

A megindított háborúban részt vevő, mintegy 200 000 főnyi hadsereget Magyarországnak kellett 
ellátnia. Az óriási megterhelés miatt különösen azok a területek szenvedtek sokat, ahol nem csupán az 
összeírt termést foglalták le, hanem az átvonuló katonaság beszállásolásának és forspontozásának terhei is 
a lakosságot sújtották. 

Kiskunfélegyháza főútvonal melletti fekvése miatt - békeidőben is - fokozottan érezte ezeket a 
terheket. A hadsereg terménnyel való ellátása teljesen kimerítette a várost. A tanácsjegyzőkönyvei szerint 
1788-ban 12 457 portio széna, 5000 véka és 2487 pesti mérő zab, 1789-ben 31 476 portio széna, 4090 
portio zsupszalma, 382 pozsonyi mérő búza és 1253 pozsonyi mérő zab kiszolgáltatása ju to t t a városra. A 
kivetés teljesítése a földes és földetlen lakosságot egyaránt sújtotta. A termények elszállításához, a töltések 
építéséhez, a favágásra, a robothoz nem szokott kunságiakat is munkára rendelték. Kiskunfélegyházának 
szekereket és gyalogmunkásokat is adni kellett. Csupán 1788 áprilisában 65 szekeret és 254 munkást 
küldtek a délvidéki munkákhoz, s később is 15 naponkénti váltással állította ki a város a szekeres és 
gyalogmunkásokból álló, 6 0 - 9 0 fős csapatokat. A telelőre beszállásolt vagy átutazó katonaság ellátása 
ezeken felüli teherként nehezedett a lakosságra. Az elöljáróság egyre nehezebben tudta a felsőbb rendel-
kezéseket teljesíteni. 1789 februárjában már maga a főbíró is elviselhetetlennek ítélte a terheket. 1789. 
február 13-án a tanács gyűlésében a következőket mondta: „ . . . a mostani Török háborúra letakarodó 
különb, különb féle Regementbeli Nemes Katonaságnak Transennái olly sűrűen érdekli városunkat, hogy 
lakossaink a sok hajtogatás véget azoknak forspontozásait nem győzik, mivel mind Banovcára a robotára, 
mind Futókra, úgy a Szögedi Depositóriumhoz szüntelen hajtogattatnak mellyeknek ell viselhetetlensége a 
fölsőségnek panasz képpen teendő reprasentatiója szükséges volna." 

A lakosság ellenszenve és elkeseredése nemcsak Félegyházán, az egész országban érződött. A 
kiskunfélegyházi levéltári anyagból előkerült 3 levél - melyet most közlünk - hű tükörképe a háború 
okozta nehézségeknek és hangulatnak. A leveleket Tarjányi János városi senátor írta Újvidékről, ahol 1788. 
szeptember és október hónapokban a tanács megbízásából tartózkodott , mint a városra kivetett 
termények átadására kirendelt tanácsnok. Levelei az 1788 augusztusában bekövetkezett orsovai vereség 
utáni helyzetet tükrözik. A császár seregének felével megindult a Bánság védelmére, de megkésett. A 
töröktől megrémült lakosság menekült, de a császárban sem bízott. 

A betűhív másolatok eredetije megtalálható a Bács-Kiskun megyei Levéltár kiskunfélegyházi 
részlegébén az 1788. évi missilisek között . 
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Najsacz 26= 7 br. 1788. 

Bizodalmas jó akaró Nemzetes Bíró Uram! 

Szomorú Újságul ezeket írhatom; It ten minden ember tele vagyon félelemmel, és rettegéssel; a Banátusi 
fu to t t néppel minden vendég fogadó gyugva vagyon, ezek sínak, rínak, Kezeket á fejekre Kutsollyák, tsak 
a Gyermekeikkel Szaladtak el, se pénzek se kenyerek, ezek azt mongyák, hogy ó'k még elsó'k az ide 
jövetelben, de akik még hátra vannak, Számlálhatatlanok, a Császár maga gyújtattya és pusztíttattya a 
falukat, hogy a Török hasznát ne vehesse. Tegnap és maj napon Bács Vármegyei egynehány faluk 
egynehány száz Kotsikkal által mentek Péter várán Bajnóczára és Zimunba, ezek az o t t lerakott lisztet és 
Zabot vissza hozzák Pétervárra de a szénát ha szorúl a Kapcza úgy mongyák hogy fel gyújtyák. itt úgy 
beszéllik, hogy a Zimuniaknakis ki vagyon már adva parantsolatul, hogy portékájukkal takafodganak fe 
felé. illyen Szép hírekkel kedveskedhetek Bíró Uramnak, és a Nemes Tanácsnak, 
maradok 
Nemzetes Bíró Uramnak Kész köteles szolgája 

Tarjányi János 
azon asseser Uram levelit kérem azonnal ktilge 
által Bíró Uram 

Bizodalmas jóakaró Bíró Uram! 

Második Bíró Uram a Lovak tartására adott 10 forintokat, innen azomban tsak az Isten tudga mikor 
Szabadulok meg, itt pedig a Vendég fogadóban kell Szénát venni, a holis 1. portio széna 5 xr. rövid nap 
alatt ki fogok a pénzbül, írtam már Horváth Assesor Uramnak, hog a hajósok Szükségire kúlgön pénzt, ez 
alkalmatossággal Külgön Bíró Uram is pénzt hog á Lovakat interteneálhassam, mert amint a 
circumstanciák vannak bár 8 ber vége felé Szabadulhassak meg. itten minden dolog tsupaconfusióban 
vagyon, valamennyi hajó volt Újvidéken és Péter Várán mind le hajtották Bajnóczára és Zimunba onnand 
a Magazint felhordani, azon kívül Két ezer ötszáz szekér ment le ezekis a magazint horgák vissza Péter 
Várra, Péter Várán a Sántzokat Számtalan Gyalog emberek igazgattyák, az ágyukat a sántzokra 
szaporittyák, a Banátusba már 24 Helységek pusztultak el, ezeket a Császár maga pusztíttata el, hogy a 
Török hasznát nevehesse, de tsakugyan mégis elég maradt ottan a Töröknek, amint beszéllik a 
pantsovaiak, akikkel a Szállásom gyugva vagyon, 
maradok 
Nemzetes Bíró Uramnak kész köteles Szolgája 

Újvidék l=ma 8 br 1788 T a r j á n y i J á n o s 

Bizodalmas jó akaró Bíró Uram! 

Zimunbul és Bajnoczárul már a magazint nagyobb részint el takarították. Zimunbul azonkívül a nép mind 
el takarodott , ot t se aszón se gyerek aházak üressek, tsak éppen férfi cseléd vagon minden háznál aházak 
őrzésére, maga a plébános is tsak ug vagon mint az ágon amadár, mindenét bátorságossabb helyre 
küldötte, tsak ami naprul napra szükséges azt hadta meg. igen keveset bíznak Zimonhoz. pedig ha 
Zimonnak tüzet vet a Török a Péter Vári Bástyákig meg nem áll az a Tüze, én így vélekedem, de a 
Schluvonia béliek akikkel beszéltettem ellenkező vélekedésben vágynák; ezek azt mongyák hogy ők a 
Töröktül nem annyira félnek, hanem félnek a Császáriul, hogy ugne bányon velek, mint á Banátusiakkal. 
ezen a periferián már az Ispitalyokban eddig az ideig meg halt 354 borbély, 90 Paticarius és 35 ezer 
ember, az ispitalok azonban mégis úgy tele vannak, hogy a Betegek Számának egy híja Sints. itten a 
hajókazásnak mostan igen szép kelete vagon, amely hajók ez előtt ki két héttel ki hárommal ide értek még 
most rakosznak ki, de azis ahogy megy tsupa unalom tsak nézni is. tsak egy helyen olvassa egy félig 
fagyott pék. én el hidgye Bíró Uram úgy meg utáltam ezt a hajóval való manipulatiót, hogy ha eleve által 
Látthattam volna, nekem minden napra egy Körmöczi aranyat adtak volna, még sem vállaltam volna fel, 
nem azért hog adolognak anehezségétül félnék hanem az unalmasságátul irtózok, én nem tudom innen 
mikor Szabadulok meg, hanem arra kérem Bíró Uramat, tekéntse meg tsak egyszeris a szállásomat, és az 
öreg Béresemnek adgyon egy hathatós intést, hogy jó karban talallyak mindeneket, egyéb eránt maradok 
Nemzetes Bíró Uramnak 

Szíves jóakarója 
Tarjányi János 

Bánkiné Molnár Erzsébet 
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