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Lakitelek újratelepülése 
Lakitelek ötödfélezer lakosú település Kecskeméttől és Kiskunfélegyházától 

egyenlő távolságra, a Tisza partján. Közigazgatásilag 1950-ig a „Hírős Városhoz" tarto-
zott, mely a hódoltság kora óta birtokolta a mai falu területét. A településről össze-
foglaló munka ez idáig nem készült, az ittlakók közül többen próbálkoztak megírásá-
val, de műveik vagy csak egy rövidebb időszak történetét dolgozták fel, vagy torzó-
ban maradtak. 

A helybéliek szerint a falu története nem több, mint másfélszáz év. A múlt század 
közepén pusztító filoxéra hozott e terület számára fellendülést, hiszen a hegyvidéki 
szőlőkultúrák kipusztulása után becsülete lett a homoki bornak. Szikrában, a falu 
egyik határrészén Kecskemét szőlőtelepet létesített, a városból kitelepülök gyümöl-
csösöket telepítettek. A tiszai átkelőként szolgáló rév, a hamarosan megépülő vasút, a 
két csárda egy gyorsan benépesülő település magját jelentették. 

A levéltári kutatás, a környező települések anyakönyveinek feldolgozása, a Katona 
József Múzeum régészeti adattárának tanulmányozása, az adóösszeírások és térképek 
számbavétele után arra az eredményre jutottunk, hogy településünk eredete az Ár-
pád-korra nyúlik vissza. A falunak - akkori nevén Lak, illetve egy másik területe, 
Felső-Alpár —, egészen a 15 éves háborúig virágzó gazdasága volt. lakosainak száma 
200 fő körül lehetett, s több dokumentum szerint temploma volt. Az 1597-es pusztítás 
nyomán Szegedtől Pestig mindössze három lakott hely maradt: Kecskemét, Nagy-
kőrös és Cegléd. Az általunk vizsgált terület életben maradt lakói minden valószínű-
ség szerint a Tisza ártéri nádasaiban, valamint Kecskeméten kerestek menedéket . 
Ettől az időszaktól kezdve az elnéptelenedett falvak históriája szorosan összefonó-
dott Kecskemét történetével. A hódoltság korában Kecskemét a budai vilajetben, a 
szolnoki szandzsákbég és a budai szerdárpasa joghatósága alá került1 1570-re 
jövedelme annyira megnőtt, hogy Nagykőrössel és Cegléddel együtt a szultán khász-
birtokának részévé lett. A város feladata volt Buda ellátása élelemmel, tüzelővel, 
takarmánnyal, fuvarral, salétrommal. Adóját 1570-től átalányban fizette, ennek évi 
összege 300000 akcse volt.2 Ezzel együtt megszabadult a benne székelő török 
hatóságtól (kádi). 

1642-ben Eszterházy Pál, a jászok és kunok főkapitánya 6 kun pusztát (Csengele, 
Kistelek, Móricgátja, Szánk, Majsa, Bene) adományozott Kecskemétnek.3 1690-ben a 
város további kun pusztákat vesz haszonbérbe: Alsó- és Felső Csengelét, Szent Lász-
lót, Pálost, Ágasegyházát, Üllést, Kömpöcöt, Boldogasszonyt, Baracsot és Bugacot. 
Mellettük úgynevezett megyei pusztákat is birtokolt: Borbásszállást, Tatárszent-

Részlet a szerzőnek a Lakitelek Alapítvány helytörténeti pályázatára készített díjnyertes 
munkájából. (Szerk.) 

1Hornyik János. Kecskemét város gazdasági fejlődésének története Kmét, 1927. 43-57. old. 
2Káldy-Nagy Gyula Abudai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai Bp. 1985. 347-350. old. 
^Hornyik im. 52. old. 



györgyöt, Monostort, Egyházát, Felső-Ágasegyházát, Pusztaszert és Felsőalpárfi 1701. 
április 29-én Sötér Ferenc alkapitány bérleti szerződést köt Kecskeméttel 23 pusztáról, 
melyekért a város egy évre 1300 Ft-ot fizet.5 

I. Lipót 1688. december 9-én elrendelte, hogy 1683 után a töröktől visszafoglalt 
magyarországi területeken csak a biitokosság írásában történő igazolása és fegyver-
váltság címén a birtok értékének 10 %-át jelentő összeg lefizetése után adható vissza 
a föld régi tulajdonosának. Egy 1703-ban kiállított nyugta szerint Kecskemét: Szentki-
rály után 108 Ft 15 den. Felső Alpár után 30 Ft 90 den. Borbás Szállás után 61 Ft 80 
den. Tatárszentgyörgy után 30 Ft 90 den. fegyverváltságot fizetett6 Nyilvánvaló, hogy 
a Felsőalpár után fizetett összeg a puszta kevéssé fontos voltát bizonyítja. Ebben az 
időszakban legelőnek, kaszálónak, valamint tüzelőt adó területnek használták. Ál-
landó jelleggel kintlakó népessége aligha volt. 

A Rákóczi-szabadságharc idején a város nem tudta megtartani eddigi összes 
bérletét. Sajátos helyzet alakult ki: Kecskemét a fejedelem hűségére tér, de 1707. ápri-
lisában a szerb határőrök felégetik, mire siet megfizetni a Heister generális által köve-
telt adót is. Rákóczi serege egyébként Kőrösön és Kecskeméten öltözködött fel. Itt 
készültek a zászlók, a palotások egyenruhái, csizmák és egyéb szerelvények. A har-
coló sereget a „három város " látta el élelemmel a Duna-Tisza közi hadműveletek 
alatt.7 1705-1709. között a Hírős Város tanácsa négy kun pusztát bérelt Vay Ádámtól, 
1710-ben pedig ötöt Cseplész Jánostól. A megyei puszták a harcok alatt is a város 
tulajdonában voltak.8 

A kecskeméti vásárok messze földről csalogatták a kereskedőket. A város már a 
hódoltság-kora előtt jelentős kereskedelmi központ volt, s a török pusztítások miatt 
egyre fontosabbá vált. 1622-ben n. Ferdinánd engedélyezte a 15-éves háború előtti 
vásárok megtartását.9 A nagy állatvásárok Szent Gergely (márc. 2.), Szent Lőrinc (aug. 
10.), és Szent Katalin (nov. 25.) napján voltak. 1676. és 1690. között nem tartottak 
vásárokat a török, rác, kuruc és más rabló elemek zaklatásai miatt. Mária Terézia 
1746-ban Szent Gordián (máj. 10.), I. Ferenc pedig Szent Ciprián (szept. 26.) napjára 
is engedélyez vásárokat.10 

1715-ben m. Károly folytatta a Lipót által megkezdett birtokigazolási eljárásokat. A 
Kecskemét tizenhatodát, Borbásszálás negyedét, Szentkirály felét, Felsőalpárt pedig 
egészen birtokló Vay-család csak súlyos anyagi áldozatok árán tudott kiegyezni a 
bírósággal.11 A birtokigazolási perek végére Mária Terézia tett pontot azzal, hogy az 
1741./21. törvénycikkel megszüntette az Újszerzeményi Bizottságokat.12 

Kecskemét a bérelt pusztákat haszonbérbe adta lakosainak, akik elsősorban állat-
tartással, s csak másodsorban gabona- és konyhakerti növények természtésével ke-
resték kenyerüket. 1713-ban a város tanácsa határozatot hozott, mely szerint a „Felső 
Alpári pusztába jószágot hajtók 30 rénes forintot kötelesek fizetni, de az ottani e rdő 

4u.o. 53. old. 
^u.o. 54. old. 
6Hornyik János. Kecskemét város története oklevéltárral IIV. Bp. 1861. III. kötet 44SM50. 
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használati joga továbbra is csak a várost illeti meg."13. Felsöalpár haszonbérlőire leg-
korábban az 1747-1748-ik esztendőből van adat. Ekkor 15 gazda bérelt itt földet, 
melyért összesen 100 Ft 13 krajcárt fizettek egy évre. A bérlők a következők voltak:1 4 

Biczkai Kiss János, Biczkai Mihály, Fodor Gergely, Kókai Márton, Kókai Mihály, Lévai 
Samu, Pető András, Petzik András, Piroska János, Rúzsa Mihály, Samu István, Szabó 
András, Szabó Ferenc, Tari Mihály, Tóth Péter. 

Az állattartás elsődlegességére utal az is, hogy 1759-1760-ban az árendában bérlők 
között megkülönböztetik az „Alpári telelők "-et. Ebben az időszakban már 24 bérlő 
fizet a városnak 175 Ft-ot a földhasználatért.15 A XVII. század végének 
gabonakonjuktúrája nagy hatást gyakorol Kecskemétre. Megindul a kiáramlás a vá-
rosból az alig lakott pusztákra, hogy földjeiket megműveljék. 1779-1780-ban az alpári 
pusztán már 68 gazda tevékenykedett, számuk folyamatosan emelkedett a következő 
évtizedekben is.16 Ezek a gazdák még nem szakadtak el a várostól. Ha volt is tanyá-
juk, az év egy részét Kecskeméten töltötték. 

Kecskemét és Tiszántúl összeköttetését javítandó Thuróczy János ugi tiszttartó 
1786-ban javasolta a „Nemes Város" tanácsának, hogy Lakiteleknél építsenek révet a 
Tiszán, hiszen a hely kiválóan alkalmas erre a célra. Szentmárton, Sas, Kürt, Öcsöd. 
Szarvas, Gyoma lakosai ennek segítségével nagy kerülőt takarítanak meg.17 . Nem 
utolsó szempont, hogy Lakitelektől nem messze állt a szikrai csárda, ahol az utazók 
megpihenhettek. A csárdát ekkor Fekete János bérelte, akit 1789-ben Stadner János 
váltott fel. A csárda forgalmas helyen feküdt, halászterület is tartozott hozzá. Ide 
tértek be a szikrai szénégetők, nádvágók, a pákászok, valamint az év néhány hónap-
jában ezen a területen élő gazdák, pásztorok.1 8 Korabeli feljegyzések szerint: „...a 
csárdásnő olyan szálas, termetes, mint egy gránátos, s hosszúszárú pipájából úgy 
megfüstöl, mint egy török basa."19 Stadner János 3 évre vette árendába a csárdát és 
halászhelyet. A bor után akónként 8 krajcárt, valamint évi 80 Ft-ot és 2 mázsa 10 
fontosnál nagyobb halat kellett a városnak beszolgáltatni a bérlet fejében.2 0 

Olajos István 

Kérelem - panasz - pör 
Egy kaposvölgyi kisparaszti családi 
levéltár lapjaiból 

A kapospulai Baranyó József és három generációs családja a kapitalizmusbeli 
kaposvölgyi kisparasztság valamikori nagycsaládjához tartozott. Esetünkben ahhoz 
az itteni sajátosan jelentős és népes a fö ldes gazdd' családhoz, amelynek újkori pálya-
és életmódtörténete 1843-ban a házas-zsellér (inquilinus) sorsával indult, aztán a 
kapitalizmus uralomra jutásával a verseny korlátlanul differenciáló erőinek, valamint 

13SzÜády. Adatok Kecskemét város történetéhez BKmL 1504 a 2. 393. old. 
l4Árendalajstromok BKmL 1504. m 33. k. 
^ u o . 34. k. 
l 6uo. 36. k. 
17BKmL 1786.9.26. 
18vö. Szilády im. II. LXIV./9. 
^Magyarország és Erdély képekben (szerk.: Vachot Imré) Bp. 1853. reprint Kmét 1980. 
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