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Előszó

Amikor a tisztelt olvasó ezt a kötetet a kezébe veszi, egy olyan régóta 
elhatározott és hiánypótló munkával találkozik, amellyel régi adósságot tör- 
lesztünk és amely nélkül bizonyára szegényebbek lennénk.

A képviselő-testület 1992-ben döntötte el, hogy neves szakértők felkéré
sével feldolgoztatja Halas történetét. Egy minden korábbinál teljesebb és ala
posabb kutatást indított útjára. Hogy ennek szervezeti keretei is adottak le
gyenek, 1993-ban létrehozta a Kiskunhalas Történeti Kutatása Alapítványt és 
kezdetét vette a szakértői munka.

E kötetben Ön Halas régmúltjával ismerkedik meg egészen a török kor 
végéig. Örömmel közölhetem, hogy a Kiskunhalas története 2. és 3. kötet 
tanulmányai már nagyrészt megszülettek, az újabb könyvek is előkészület 
alatt vannak, melyeket egy negyedik könyv, a Kiskunhalas Almanach fog 
kiegészíteni.

Az utóbbi nyolc évben számos helytörténeti és városismertető könyv, al
bum, kiadvány jelent meg, melyeknek nemcsak az volt a céljuk, hogy régi 
hiányokat pótoljanak, hanem úgy hiszem alkalmasak arra is, hogy közös 
múltunk, közös jelenünk megismerése és vállalása olyan közösséget képes 
építeni, mely alkalmas lesz további nagy feladatok véghezvitelére is. Az 
összetartozástudat erősíti a szolidaritást, múltunk sajátunkként történő vál
lalása pedig az értékekhez való ragaszkodásra, azok védelmére és nemes 
hagyományaink ápolására sarkall bennünket.

Amikor megköszönöm e kötet szerzőinek alapos és tudományos igényű 
munkáját, azt kívánom, hogy úgy ez a könyv, mint soron következő társai, 
töltsék be legszebb hivatásukat, váljunk általuk gazdagabbá.

Tóth Zoltán 
polgármester
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Kiskunhalas történeti kutatásáról
Ö Kovács Józse f -  Szakái Aurél

Egy falu vagy város történetének bemutatása több szempontból is nehéz feladat. 
Másként közelít a lokális vizsgálatokhoz a magát szakembernek valló kutató, 
megint másként a hely iránt érdeklődő régiségbúvár, és ismét másként a kíváncsi 
olvasó. Pedig mindegyik esetben ugyanarról a múltról kellene szólni, ami persze 
mégsem ugyanolyan, hiszen azt mindenki másként látja és ábrázolja. Leginkább a 
múltbeli valóság ábrázolhatóságának ezt a sokoldalúságát felejtjük el, amikor példá
ul azt mondjuk, hogy csak a tényekre vagyunk kíváncsiak. Éppen a „tény” kérdése 
okoz számos, máig lezáratlan vitát. A tények megállapítása igen nagy mértékben 
függ a forráskutatási módszereinktől és az általunk feltett kérdésektől, amelyek 
alapján célszerűnek látjuk leírni és elemezni a múlt egy-egy szeletét. A múlt és 
jelenbeli valóságunkat is egy olyan elképzelt, és nyilván valóságos egésznek látjuk, 
amelyben az események, a szerkezetek és folyamatok, egyéni és kollektív cselek
vések mindenféle szempontból egymással kölcsönhatásos összefüggésben állnak. 
Ebből fakadóan történeti leírásaink, és a regisztrációs szintet ritkán meghaladó 
értékelő elemzéseink szinte szükségszerűen csonkák, hiszen egy eredeti összefüg
gés-rendszerből ragadunk ki valamit és mondjuk azt, hogy ekkor ez és így történt. 
Természetesen mindenki tudatosan vagy éppen találomra más és más kiindulópon
tot és módszert választ, amikor a témáját kifejti. Éppen ezért, ha a Kiskunhalasról 
szóló jelentősebb munkákat sorra vesszük, akkor érdemes minden szerző esetében 
saját korának lehetőségeit és a képességeket figyelembe venni, hogy mértéktartó 
módon mondjunk véleményt a művekről.

Amikor Kiskunhalas történetéről és történeti kutatásáról beszélünk, akkor arra a 
kb. hat évszázados mezővárosi múlttal bíró Kiskunhalasra gondolunk, amelyik 112 
ezer holdas határával a történeti Magyarország hatodik legnagyobb határú városa 
volt a XX. század közepéig. Csak öt másik alföldi város -  Debrecen, Hódmezővá
sárhely, Kecskemét, Szabadka, Szeged -  előzi meg a sorban. Ezek a nagyhatárú 
városok a törökkor pusztításai után alakultak ki. Kiskunhalas esetében a nagy terü
letből adódó sajátos fejlődést tovább színezte az 1745-ös redemptio (megváltako- 
zás) eredményeképpen megszerzett kiváltságos helyzet.

A XVIII. századi magyarországi országismertetések közül ki kell emelni Bél 
Mátyás 1731-ben elkészült latin nyelvű munkáját a Jászkunságról (Notitia geog- 
raphico-historica Districtum Cumano Jazygum et Kőváriensis) és ezen belül 
Halasról. Bár Bél Mátyás 1730-ban kutatóúton járt a Jászkunságban. A latinul elké
szült munka nem jelent meg abban a korban. A megmaradt másolatot Gyurkovits 
György készítette 1818 után. Bél Mátyás müve csak a magyar fordítás 1975-ös meg
jelenése után kezdett hatni. (Bél Mátyás: A kunok és jászok avagy filiszteusok
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kerületei. Kecskemét, 1975) Az 1796-1799-ben megjelent Vályi András féle ország
ismertetésben (Vályi András: Magyar országnak leírása I-III. Buda, 1796, 1799, 
1799.) Bodoglár, Fejértó, Füzes puszták említése és Halas mezőváros rövid bemu
tatása érdekes szempontunkból.1 Itt meg kell említeni, hogy a kiskunhalasi Levél
tárban megtalálható Besnyei József főjegyző 1797-ben készült város leírása, ami 
Vályi András könyve számára készült. (Ez a szöveg a „Kiskunhalas története 2” 
kötetben teljes terjedelmében megjelenik a földrajzi neveket leíró fejezetben.)2

Kiskunhalas történeti kutatása kapcsán kiemelkedően fontos megemlíteni Tooth 
János 1861-ben megjelent munkáját. (Tooth János: Kis-Kun-Halas város története. 
Jegyzetekkel s oklevéltárral ellátva kiadta Szilágyi Sándor. Nagy-Kőrös, 1861.) A 
töredékes írás először a Tudományos Gyűjteményben jelent meg (Pósfay János: 
Értekezés a kunokról és azoknak egyik hajdani Anya Városáról Halasról. Tudomá
nyos Gyűjtemény. 1821.). Majd Szilágyi Sándor gondozása mellett 40 évvel később
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NAGY-KŐRÖS, 1861.

A K I A D Ó  T U L A J D O N A

2. Tooth János: Kis-Kun-Halas város története. 1861
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teljes terjedelmében adták ki. 1849 után a társadalomtudományok közül a történet
kutatás eredményei keltették a legnagyobb érdeklődést. Az olvasóközönség a poli
tikai és kulturális ziláltság közepette ilyen módon is gyógyírt kívánt: „dicső múltjá
nak” magasztalását. E historizáló, felerősödött romantikus szemléletmód károsan is 
hatott, hiszen kevés teret és lehetőséget teremtett a történetkutatásra vállalkozók 
számára, hogy a mélyebb összefüggéseket is észrevegyék, s a helyi vagy tágabb kör
nyezetük, az ország történetének magyarázatát adják. A nemesi romantika és naci
onalizmus erejét növelte, hogy az 1850-es években történetkutatással foglalkozók 
szinte valamennyien Horváth Istvánt hallgatták a pesti egyetemen. A légvárakat 
építő oktatásnak persze pozitív hatása is volt, mégpedig az, hogy a történelem irán
ti lelkesedés nőtt. A romantikus történetfelfogással párhuzamosan azonban már egy 
másik irányzat is bontogatta szárnyait, amely sokkal inkább képviselte a realizmust. 
Az 1850-es években Nagykőrösön élt és dolgozott, mintegy nem hivatalos „aka
démiai csoportot” alkotva, Szász Károly, Mentovich Ferenc, Szilágyi Sándor, Szabó 
Károly, kevés ideig Salamon Ferenc, valamint a legkiemelkedőbb egyéniség, Arany 
János. A halasinak számító Gyárfás István a jászkunok történetével foglalkozott, 
Szilády Áron török forrásokat fordított. Szabó Károly és Szilágyi Sándor a községi 
és magánéletre vonatkozó történeti emlékeket gyűjtötte.3 így került sor Tooth János 
munkájának kiadására is. A jászkunsági kerület a kiváltságai révén kiemelt helyzet
ben volt a vármegyékhez képest, egészen 1876-ig megőrizhette a helyi önkor
mányzatiság különböző formáit. A „hármas kerület” (Nagykunság, Kiskunság, Jász
ság), mindenekelőtt a „Kunság” történetére vonatkozóan Horváth Péter latin nyelvű 
munkája (Horváth Péter: Comentatio de initiis ac maioribus Jazygum et Cumano
rum. Pest, 1801) előtt nem jelent meg összefoglaló mü. A magyar nyelvű változat 
két évtizeddel később került kiadásra (Horváth Péter: Értekezés a kúnok és jászok 
eredetéről... Pest, 1823)

Tooth János (Karcag, 1774 -  Kiskunhalas, 1826) karcagi és debreceni tanul
mányok, pesti jogi gyakorlat után lett kiskunsági tisztviselő, majd 1796-tól Halas 
mezővárosának harmadik jegyzője.4 A solti református lelkész lányát vette felesé
gül, akitől négy gyereke született, miközben 1808-ban már a város első aljegyzője 
lett. A következő év januárjában mutatta be a „Halasi Krónikát” (Tooth János: Sza
bad Kis Kun Halas városa történeteinek és emlékezetesebb dolgainak summás 
előadása. 1808.), majd azt a következő öt évben folytatta. Az eredeti díszes kötésű 
kéziratos példány Kiskunhalason a Levéltárban található. A református egyházról írt 
müvét 1823-ban fejezte be, de csak 1926-ban adta ki nyomtatásban Nagy Szeder 
István (Tooth János: A kiskunhalasi ev. ref. Ekklésiának Históriája. Kiskunhalas, 
1926.) Az előző munkának 200 előfizetője volt, ami a korabeli viszonyokhoz képest 
tekintélyesnek mondható. Tóth János írása valóban megfelel a címének, hiszen kro
nologikus rendben 90 nyomtatott oldalon, majd még 35 oldalnyi 40 oklevél (1670- 
1754) közlésével követi az általa fontosnak vélt történéseket. A szerző tehát hivatali 
munkája közben is végzett levéltári búvárkodást. A természeti környezet, a gaz-
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3. Tormássy János: Halas városa s eklézsiája históriája. 1875
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daság és társadalom általa fontosnak tartott adatai képezték krónikájának legjelen
tősebb részét.

A reformátusnak számító településen érthetően elsősorban az adott egyházhoz 
tartozó személyek müveivel találkozhatunk. Az egyházközség első történetinek 
szánt leírását Tormássy János halasi református lelkész, és a dunamelléki reformá
tus egyházkerület főjegyzője, később püspöke írta 1801-ben. Nyomtatott kiadásaira 
csak jóval később derült sor (Tormássy János: Halas városa s eklézsiája históriája. 
Kecskemét, 1875.; Halas város eklézsiája históriája. Kiskunhalas, 1926.). Amellett, 
hogy munkája alcímében „édjügyü Históriáról” beszél, önkritikusan megjegyzi, 
hogy saját egyházának történetét csak a városéval együtt lehet megírni. Egyébként 
pedig elmeséli a kunok történetét, de a város alapításának kezdetét ő sem tudja 
tisztázni. Az 1801. évi munkát 1823-ban Tooth János -  hasonló módon -  kívánta 
folytatni, amit Nagy Szeder István szintén közölt 1926-ban. (Tooth János: A Kis- 
Kun-Halasi Evangelico Reformata Ekklésiának és ahhoz tartozóknak Históriája. 
Kiskunhalas, 1926.) Tormássyt is a városának szeretete és annak szolgálata vezé
relte, s ennek megfelelően a közhivatalt betöltő ember eszméi (tisztességes hírnév, 
jó emlékezet), és nyilván nem a helyi valóságot sokoldalúan ábrázoló, kritikus tör
ténetkutató módszereit követte.

Kiskunhalas XIX. századi helytörténeti irodalmát ezután is a kéziratos müvek 
jellemzik. Peterka József orvos Halast részletesen leíró történeti munkája (Peterka 
József: Kis Kún Kerületnek Helyenként, azután Summába hozott Topográphica- 
Statistikai leírása. 1822) sajnos még mindig kiadatlan. Csak egy kisebb írása jelent 
meg a maga korában, a Tudományos Gyűjteményben (Peterka József: Kis Kun 
Kerületek ... statisztikai essmérete, 1818). Révész György városi tanácsnok, régé
szeti gyűjtő pótolhatatlan kiskunhalasi régészeti feljegyzései sajnos elkallódtak. A 
Révész-féle gyűjteményt jól ismerő Gyárfás István néhány adatot közöl róla 1861- 
ben.5 Azonban Révész György Halas régészeti anyagát leíró kéziratos füzete nem
régen bekerült a Thorma János Múzeum gyűjteményébe (Révész György: Rendezett 
gyűjtemény. A Kis Kun Halasi határba talált régiségekről. 1858) Említésre méltó 
még Molnár István főorvos 1877-ben készült leírása (Molnár István: Kis-Kun Halas 
város helyrajza, természetrajzi s orvosi tekintetben. Kecskemét, 1878.) Említésre 
méltó még Molnár István főorvos 1877-ben készült leírása (Molnár István: Kis-Kun 
Halas város helyrajza, természetrajzi s orvosi tekintetben. Kecskemét, 1878.)

A kronologikus rend szerint a 19. századi halasi történetkutatók sorából Gyárfás 
István müveire kell utalnunk, amelyek azonban messze túlnyúltak a város határain, 
hiszen a szerző az egész jászkunsági történetet írta meg. Elsősorban kiskunhalasi 
tartózkodásai miatt kell munkásságát itt is értékelnünk, bár Tooth János könyvéről 
írt alapos cikke hatalmas ismeretanyagot mutat Halas történetével kapcsolatban. Ő 
is a református értelmiségi körhöz tartozott, egyrészt apja révén is, aki itt volt 
lelkész. Másrészt személyes pályája alapján, hiszen a jogi tanulmányok és az 
1848^19. évi aktív szerepvállalás, majd császári-királyi kapitányi és szolgabírói hi-
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vatali munka után intenzív történetkutatásba kezdett. Több kötetes jászkuntörténetét 
végül Budapesten fejezte be (Gyárfás István: A jász-kunok története I-IV. Buda- 
pest-Kecskemét, 1870-1883.), majd Halason halt meg 1883-ban.6

A teljesség igénye nélkül emeljük ki a település múltjával foglalkozó szerzők 
közül Thúry József személyét (Thúry József: Kis-Kun-Halas néprajza. Ethnograp- 
hia, 1890.), mert tanulmányáról azt gondoljuk, hogy abban elszakadt a szokásos re
gisztrációs szinttől. Thúry József 1861-ben Makádon született és Kiskunhalason halt 
meg 1906-ban. 1888-tól volt a halasi főgimnázium tanára, egyébként pedig a keleti 
és más nyelvek, az orientalisztika kiváló kutatója volt. Korai halála abban akadá
lyozta meg, hogy Vámbéry Ármin utódja lehessen a budapesti egyetemen.7 Az emlí
tett tanulmányában a néprajz rendszeres tárgyalását állítja a középpontba, nevezete
sen a házasodási szokások leírása és értelmezése alapján jellemzi a helyi társadal
mat. A felekezeti különbözőségekre, a családi-rokoni szerepekre és hierarchiára és 
a nyelvjárásra is figyelő szövege ma is tanulságos olvasmány: „így folyik le a háza- 
sodás mai napság Kis-Kun-Halason, a mint a föntebbiekben híven elbeszéltük. 
Azonban, úgy hiszem, az ethnographus még nem tett eleget feladatának, ha leírta 
valamely népnek vagy vidéknek szokásait, vagyis megfelelt a hogyan kérdésre., ha
nem -  ha lehet -  a méltán föltehető miért-re is meg kell felelnie, vagyis kutatnia kell 
a szokások okát is és megfejtenie eredetöket és jelentőségüket.”

A XX. század elején a korábbi munkák alapján és korabeli adatok hozzá- 
füzésével Hodossy Géza írt egy rövid, de több évtizedig ható történeti ismertetést 
(Hodossy Géza: Halas város ismerete, 1901). Ezt felhasználva készült Nagy József 
(később Halasy Nagy József filozófus) és Reiszig Ede által a következő rövid 
összegzés (Reiszig Ede -  Nagy József: Kiskunhalas, 1910). Ezt a művet sokáig 
használták, mert a „Magyarország vármegyéi” című könyvsorozatban jelent meg.

A város történetének a mai napig a legjelentősebb müvét Nagy Szeder István írta. 
A képzett építőmester helyben született 1876-ban, a középiskolát is itt, a felső 
ipariskolát pedig Budapesten végezte.8 Különböző fővárosi tervezőirodáknál dolgo
zott, majd 1903-tól Halason volt önálló építővállalata. 1913-ig szerkesztett egy helyi 
újságot, valamint a világháborús tapasztalatok után igen sokoldalú tevékenységet 
fejtett ki, így többek között egy megbízás alapján rendezte a városi levéltárat. Ez 
egyúttal autodidakta történetkutatóvá is avatta őt. A pontos tervrajzokhoz és kivite
lezéshez szokott iparos megbízhatóságával, mondhatnánk, hogy pozitivista módon 
halmozta fel a források tömegét. Mindebben a város életében igen jelentős, de más 
irányú életpályát maga mögött hagyó fia -  if]. Nagy Szeder István politikus, mérnök, 
térképész, helytörténeti gyűjtő (Nagy Szeder István: A kiskunhalasi tanyatulaj
donosok betűrendes címtára. Kiskunhalas, 1932.) -  is követte: szenvedélyesen törő
dött a település és lakóinak sorsával. Az apa elsősorban a helyi forrásokra támasz
kodott, hiszen a fővárosi és jászkunkerületi egyéb dokumentumok gyűjtését -  álta
la is felismert fontosságuk ellenére -  is csak hellyel-közzel kutathatta.9 Vállalkozása 
nehézségeiről is írt az „Adatok Kiskunhalas város történetéhez” zárószavában.
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Szerinte a városi lakosság nemtörődömsége miatt két és fél évig várt a megjelenésre, 
hiszen „Oly kevés példányszám talált vevőre, hogy a nyomda bizony csak olyankor 
dolgozott rajta, amikor más dolga nem igen akadt s innen származott a késedelem.” 
A megjelenést az tette lehetővé , hogy a polgármester és a képviselőtestület 80 
példányt megrendelt. Egyébként saját korának városi társadalmáról így vélekedett: 
„Érdekes művelődéstörténeti jelenség, hogy az értelmiségnek öt százaléka sem ér
deklődik városa története iránt, hanem az egyszerű polgárok: gazdák, iparosok 
közül kerültek ki a megrendelők.” Mindamellett számos embernek, a levéltárban 
dolgozóknak és a papoknak megköszönte a segítséget.

Nagy Szeder István elsőként (Nagy Szeder István: Adatok Kiskun-Halas város 
történetéhez I. Kiskunhalas, 1923.) a halasi református templom történetének általa 
írt fejezete mellett főként fordításokat és forrásokat közölt: például az 1699. évi or
szágos levéltárban őrzött összeírást, a halasi családok 1720 előtti névsorát, az 1739. 
évi pestisjárvány adatait, a későbbi munkáiban igen jelentős részt alkotó 1745. évi 
redemptió adatait, valamint Halasi Krónika címmel a városi jegyzőktől származó, 
1723 és 1800 közötti jegyzeteket tette közzé. Hasonlóképpen itt regisztrálta az 1751. 
és 1759. évi boszorkányperek dokumentumait is. A munka folytatódott, és annak 
második és harmadik kötetében (Nagy Szeder István: Adatok Kiskun-Halas város 
történetéhez II—III. Kiskunhalas, 1925-1926.) a kimaradt témák (például a római 
katolikusok betelepítésére, a zsidókra vonatkozó források, Tooth János 1801. évi 
topográfiai leírása, Tormássy János 1801. évi városhistóriája) szerepeltek. Leírásai
ban a már említett oknyomozó módon, térképek, anyakönyvek és szinte minden el
érhető írásos dokumentáció alapján igen nagy szorgalommal összegyűjtött adat
sorokat találhatunk. Művei nagy része szinte természetes módon inkább gazdaság- 
és társadalomtörténeti tárgyúak, hiszen ezt nyújtotta maga a város, amely nagy 
határával, főként állattenyésztő múltjával eleve megszabta a történeti ábrázolás iránt 
érdeklődő tematikáját. Természetesen ma egy kutató, különösképpen ha számítógép 
bevonásával dolgozza fel az adatsorokat, akkor jóval könnyebben boldogul a nevek 
és számok kombinációjával és rendszerezésével. A helyi társadalmat úgymond 
„alulnézeti” szempontból ábrázoló művek sorába egyértelműen Nagy Szeder István 
tanulmányai tartoznak, aki tudatában is volt annak, hogy ez az ő legfőbb feladata:10 
„Ugyanily szándékkal írtam meg tíz évi kutatásaim alapján a legközelebb megje
lenő Kiskun-Halas Város Történeté-t is, amelyből látni fogja az olvasó, hogy a 
mesebeli régi szép időket mily nyomorúságos viszonyok között élték le elődeink, s 
mily nagy munka és szorgalom kellett ahhoz, hogy a futóhomokra letelepedett 
lakosság, -  amely 150 év előtt még tűzifát is Dunántúlról hordott, és szántani a 112 
ezer holdas határ mellett bérbe kellett hogy vegyen bácskai pusztákat, -  ma már 
fejlett kultúrát mutathat fel, ... az emberi szorgalom tette használhatóvá.”

Az Adatok Kiskunhalas történetéhez I—III. 1923-1926 között, négy év alatt jelent 
meg. Folyamatos lapszámozása miatt a három részt egy könyvnek tekinthetjük. 
Nagy Szeder István ezt követően hozzákezdett fő műve megírásához és kiadásához.
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6. Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története I. 1926
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7. Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története II. 1935
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8. Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története III. 1936
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9. Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története IV. 1993
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Három kötet megjelent a szerző 1936-ban bekövetkezett haláláig: A kiadtlan negye
dik majdnem hat évtizeddel később került az olvasók elé. (Nagy Szeder István: Kis
kunhalas város története I. A redemptio előtti kor 1745-ig. Kiskunhalas, 1926.; Kis
kunhalas város története II. A redemptio utáni kor 1745-től kezdve. Kiskunhalas, 
1993.; Kiskunhalas város története III. Kiskunhalas város egyházainak, iskoláinak 
és közművelődésének története. Kiskunhalas, 1936.; Kiskunhalas város története IV. 
Kiskunhalas város gazdaságtörténete. Kiskunhalas, 1935.)

Meg kell említeni Erdei Ferenc nevét is témánkkal kapcsolatban. A Duna-Tisza 
közét vizsgáló művében (Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tisza köze. Budapest,
1937.) Néhány oldalas Kiskunhalast bemutató leírásában kíméletlen, megkerül
hetetlen és pontos elemzést nyújt a régi város múltjáról, változásáról, helyzetéről.

A néprajzi szakirodalom gyakran hivatkozott művei közé tartozik Papp László 
tanulmánya (Papp László: A kiskunhalasi tanyatelepülés kialakulása. Néprajzi 
Értesítő, 1940.) A szerző a téma kutatásának az egyik legjobb terepét választotta és 
találta meg a halasi határban. Tanulmányának egyik legfontosabb mondanivalója az 
volt, hogy eredményei alapján igyekezett megcáfolni azokat a „romantikus” elkép
zeléseket, amelyek szerint sokan mások a magyarországi tanya „létét a hajdani szi
laj, illetve nomád jószágtenyésztéssel hozzák genetikus kapcsolatba” s ezen át az 
alföldi tanyatelepülését egyenesen a honfoglalás, sőt ázsiai létünk múltjában gyöke- 
reztetik.11 Papp elsősorban a kitűnő forrásadottságú helyi levéltárban kezdett el 
kutatni, miközben intenzív terepbejárást is végzett, s ezen tapasztalatok alapján áb
rázolta igen életszerűvé a paraszti mezővárosi és tanyai üzemet. Szerves egységben 
akarta ezt az életformát leírni, úgy, hogy közben másoknál jobban érzékeltette az 
agrárnépességen belüli gazdasági-társadalmi különbözőségeket is. Az egyéni jogi 
helyzet és a közösségi kohéziós erők összjátékára éppúgy figyelt, mint ahogy a 
tudati -  felekezeti formában is megjelenő -  változásokra és konfliktusokra. Papp 
nem pusztán a határt, a tanyák helyzetét vizsgálta, hanem 1939 nyarán és 1940 
tavaszán a budapesti egyetem és az igazságügymininisztérium támogatásának kö
szönhetően a népi jogélettel is foglalkozott. Tagányi Károly és Mattyasovszky Mik
lós müvei, és főként Győrffy István személyes ráhatása révén is (Papp László: Kis
kunhalas népi jogélete. Budapest, 1941.) fordult a tradicionális és az újabb gyökerű 
jogi müveltségállomány kutatása felé. Azt is bemutatta, hogy a közösség milyen 
módon állt ellen az állami jogrendszernek. Tudatosan igyekezett társadalomrajzot is 
nyújtani, hiszen szerinte a „jog éppen gerince a társas élet szabályainak.”12

Ugyanebből az évből érdemes még egy, rendszerint elfelejtett munkát megem
lítenünk, amely -  kifogásolható tételei ellenére is -  a helyi szociográfiai tárgyú 
munkák sorából kiemelhető. Táczi Szabó Győző gimnáziumi tanár a szociális gon
dolat fontosságának hangsúlyozásával írta le a helyi gimnázium diákjainak élet
módját. (Táczi Szabó Győző: Egy vidéki gimnázium társadalomrajza. Kiskunhalas, 
1941.) Részben kérdőívek, részben pedig személyes beszélgetések alapján elemezte
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azt, hogy szerinte egy vidéki gimnázium hogyan vehet részt a középosztály alakítá
sában.

Kiskunhalas helytörténete szempontjából a következő nagyon jelentős személy 
Nagy Czirok László néprajzkutató. A kisbirtokos szülők gyermeke városi hivatalnok 
lesz. Ezután fordul figyelme a történelem, a helyi múlt, a néprajz, majd a múzeum 
létrehozása felé.'3 Az 1930-as években krónikákat ír Kiskunhalas 1913-1938 közöt
ti történéseiről (Nagy Czirok László: Az elmúlt két évtized fontosabb eseményei. 
Kiskunhalas, 1931; Az 1931-34. év fontosabb eseményei. Kiskunhalas, 1935; Az 
1935-1938. év eseményei Kiskunhalason. Kiskunhalas, 1999.) Több évtizedes 
gyűjtőmunka, jegyzetelés, írás után jelentek meg legfontosabb néprajzi könyvei az 
1950-es évek végén és az 1960-as évek elején (Nagy Czirok László: Pásztorélet a 
Kiskunságon. Budapest, 1959.; Száraz és szélmolnárok élete a Kiskunságon. Buda
pest, 1959.; Budártüzek mellett. Budapest, 1963.; Betyárélet a Kiskunságon. Buda
pest. 1965.) A mára elmúlt kiskunsági paraszti világ részleteit és teljességét 
Kiskunhalas lakói, a magyar néprajz művelői nem ismerhetnék meg Nagy Czirok 
László munkássága nélkül.

Szintén az 1930-as években indult kutató útjára, s csak több évtized után jelent
kezhettek önálló történeti vonatkozású kötettel: Lakatos Vince újságíró, filmrendező 
(Lakatos Vince: Krónika a kun pusztákról. Kecskemét, 1988.) és Sütő József gim
náziumi tanár (Sütő József: Századok lelke. Irodalmi és helytörténeti tanulmányok. 
Kiskunhalas, 1995.)

Bár a bemutatott müveket elsősorban csak a második világháború előtti korszak
ból igyekeztünk válogatni, de nyilvánvaló, hogy ezen célkitűzés ellenére is meg kell 
említeni az 1965. évi helytörténeti monográfiát. (Janó Ákos (szerk.) Kikunhalas. 
Helytörténeti monográfia I. Kiskunhalas, 1965.) A mű keletkezésének jobb megér
téséhez igen tanulságos visszaemlékezést olvashatunk Janó Ákos szerkesztőtől, mú- 
zeumigazgatótól.14 A szerkesztői utószó alapján a tanulmánykötet célja az volt, hogy 
ismeretterjesztő színvonalon, a rendelkezésre álló -  és nyilván a hatalmi elit által is 
tűrt és támogatott szerzőkkel -  bemutassák a gazdasági, társadalmi és politikai 
összefüggéseket. Ha a nyilvánvaló ideológiai elkötelezettségtől eltekintünk, akkor 
ma is használható részeket olvashatunk a kötetben, bár azok nagy része nem erede
ti forráskutatáson alapult. Mindez azonban akkor nyilvánvalóan így jelenhetett meg, 
amely körülményekre jellemző sorokat találhatunk az előszóban is. A duális szem- 
beállításban láttatni kellett egyrészt a „múlt bűneit”, másrészt a „szocialista fejlő
dés” vívmányait. Mindezzel nem akarjuk azt mondani, hogy más időszakokban bár
miféle túlzásoktól, kikényszerített vagy vállalt érdekektől mentes, pusztán szakmai 
művek születtek volna.

Az 1970-es évek pangását követően -  a kiadási lehetőségek javulásának hatására 
-  az 1980-as évek közepétől, majd az 1990-es években sorra jelentek meg Kiskun
halas történetéről hiánypótló munkák. A legfontosabb könyvek szerzői. Bognár 
Zoltán tanár, Fekete Dezső könyvtáros, Gszelman Adám tanár, iskolaigazgató, O.
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Kovács József levéltáros, egyetemi oktató, Wicker Erika régész, múzeumigazgató, 
Gacsári Kiss Sándor pap, Ferró Róza nyugdíjas könyvelő, Szűcs Károly 
művészettörténész, Szakái Aurél történész, néprajzos, múzeumigazgató. Kiskun
halas történetének megismerésében Bakó László, Horváth Etelka és Laki Rita bibli
ográfiái segítik az érdeklődőket.

Meg kell állapítanunk, hogy Kiskunhalas történeti kutatása a felsorolt ered
mények ellenére sem kellően müveit terület. Bevezetőnek szánt szövegünkben 
valamelyest azt is mérlegre kell tennünk, hogy az általunk elkezdett kutatás hogyan 
indult és eddig milyen eredményekre jutott. 1993-ban joggal örülhettünk, hogy a 
település történetét kutató csoportunk -  akkor tényleg egyedülálló vállalkozását -  a 
városi vezetői egyértelműen támogatták. A célunk az volt, hogy több éves munka 
során, az írásos, a tárgyi és a szóbeli források feltárásán és elemzésén alapuló tanul
mányköteteket írjunk, amelyek minél jobban érthetővé teszik azt, hogy miképpen és 
milyen szabályszerűségek szerint változott Halas lakóinak az élete. A szerkesztői 
koncepció lényege az volt, hogy minél inkább szakadjunk el a már megszokottnak 
mondható politikatörténeti megközelítéstől, és annál inkább foglalkozzunk a helyi 
társadalommal: a létszámmal, a család- és háztartásszerkezettel, a társadalmi, a val
lási, kulturális, és részben etnikai átrétegződéssel, az életformák legkülönbözőbb 
tér- és időbeli változásaival. Az esemény- és igazgatástörténetnek is helyet adtunk, 
csak a hangsúlyokat kívántuk sokkal inkább az előzőkre helyezni. Természetesen 
befolyásoltak bennünket a személyes, mondjuk így, néprajzi és történészi előkép
zettségek és tapasztalatok, amelyek azután meghatározták a lehetséges és vállalkozó 
munkatársak körét is. A szakszerűség mércéje szerint a rendelkezésre álló kollégák 
közül azokat hívtuk a városból, majd pedig Győr-Budapest-Miskolc-Debrecen- 
Szolnok-Kecskemét-Szeged különböző munkahelyeiről, akik már vagy még nem 
ódzkodtak egy több szerzős munkától. Leveleztünk, tanácskoztunk, bejártuk a határt 
és a várost. 1993 óta sokat változott a világ és mi vele együtt. A múlt kutatói épp
úgy a jelenben élnek: más kihívásoknak, kényszereknek is megfelelve többen kima
radtak a halasi kutatásból. Fájdalmunkra örökre távozott az elmúlt évben Szakály 
Ferenc, aki a tanulmányát még leadhatta, s azt ebben a kötetben olvashatjuk. Több 
fiatal kollégánknak ez a munka jelentette az első, nagyobb empirikus kutatási fela
datot, közülük Granasztói Péter a nagyrészt Halason összegyűjtött források alapján 
írta meg szakdolgozatát, majd pedig hozzáfogott a francia és magyar nyelvű doktori 
müvének halasi témájú összeállításához. Hasonlóképpen Melegh Attilának is ez a 
kutatás adta a doktori disszertáció tárgyát. Több más részeredményről is kellene 
még szólnunk, de most csak jelezni akartuk, hogy egy-egy kutatásnak számos is
mert, belátható, és ugyanakkor egyelőre beláthatatlan tapasztalata, eredménye lehet. 
Szerzők és szerkesztők okkal és ok nélkül igen gyakran hivatkoznak arra, hogy a 
választott témájukhoz szükséges adatgyűjtést, azok értékelését és a szerzői rekonst
rukciót csak abbahagyni tudják, de befejezni nem. Ezzel az első kötettel, amelyet 
jövőre a terv szerint követ a második, mi is így vagyunk: több helyen érezzük úgy,
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hogy kevés az adat, vagy éppen túlzottan is sok, s ezáltal kisebb szerepet kap a 
szerzői elemzés, vagy éppen a stílussal vagyunk elégedetlenek. Ezekre a veszély- 
forrásokra Bácskai Vera szakmai véleményében a kezdetektől is figyelmeztetett 
bennünket és a szerzőket. Nyilván sokszor az ő elvárásainak sem tudtunk megfelel
ni. Bizonyára sokat kellett volna még tenni azért, hogy mindannyiunk kívánal
mainak megfelelve egyrészt jobb színvonalú legyen a munka, másrészt meg is jelen
jen a kitűzött határidőre. A várost képviselő önkormányzat, és annak polgármestere 
a lehetséges módon támogatta a munkát, és már joggal várhatta a kötetet megje
lenését. Hiányosságaink ellenére, mi abban a reményben maradunk, hogy a hely, 
Halas történetének ábrázolásával mind általános szakmai szempontból, mind pedig 
a lokális tér és idő, a társadalom szerveződésének bemutatásával hasznosan hoz
zájárultunk történelmünk értelmezéséhez.

Irodalom

Bakó László-Horváth Etelka
1993 Kiskunhalas történetének válogatott bibliográfiája. Halasi Téka 13. Kiskunhalas 

Bél Mátyás
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A történeti Halas régészeti lelőhelyei
Gallina Zsolt

A történeti Halas, az általunk vizsgált egykori halasi határ, területe óriási volt, 
mintegy 112000 holdat (kb. 67000 hektárt) ölelt fel. E kiterjedéssel Kiskunhalas a 
történeti Magyarország hatodik legnagyobb határú városa volt. Ide tartozott a mai 
Kiskunhalas belterületén kívül Felsőkistelek, Felsőszállás, Alsószállás, Füzes, Alsó
nyomás, Kistelek, Inoka, Debeák-Szarkás, Bogárzó. E területek nagy része ma is 
Kiskunhalashoz tartozik. Az egykori Halas részeit képezték a régi Pirtó, Bodoglár, 
Tajó, Zsana, Eresztő, Balota, Göbölyjárás, Fehértó határai is, amelyek ma Pirtó, 
Kiskunmajsa, Zsana, Balotaszállás, Kunfehértó községeihez tartoznak.

E nagy területen a múlt század első negyedétől kezdték tudatosan gyűjteni a 
régészeti leleteket és lelőhelyeket. Erről írásban is megemlékezett Révész György 
helyi gyűjtő a múlt század 50-es, 60-as éveiben. Feljegyzései sajnos elvesztek, de 
számos másolat és kivonat maradt fenn róluk. Részben Révész feljegyzései alapján 
készült Pesty Frigyes A Jászkunság kéziratos helynévtára és a Pest-Pilis-Solt vár
megye kéziratos helynévtára című müvének a környékre vonatkozó része. A fenti 
írások fontos adatokat tartalmaznak Kiskunhalas tágabb környékének régészeti lelő
helyeiről, középkori templomairól és településeiről. A fent említett lelőhelyek jó ré
sze a terepen lokalizálható. így e lelőhelyek és leírásaik fontos támpontot adnak 
mind a terepmunkálatokhoz, mind a településtörténethez.

Az úttörő Révész György példáját csak mintegy évszázad múlva - a kiskunhalasi 
Révész György, majd Thorma János Múzeum megalakulása után - folytatták a 
háború utáni időszak muzeológusai, régészei. Ez azonban nem jelentett rendszeres 
régészeti terepbejárást, terepmunkát. Anyagi és egyéb okok miatt ez többnyire a be
jelentett lelőhelyek dokumentálására, helyszínelésére vagy kisebb leletmentésekre 
szorítkozott. Sajnos e lelőhelyek csak töredékét sikerült legalább részben feltárni. 
Eddig a halasi határ alig tucatnyi lelőhelyén végeztek kisebb-nagyobb, általában 
leletmentő jellegű ásatásokat.
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Régészeti topográfia

Az elődök nyomdokain haladva alapvető feladatunk a lelőhelyek számát gyara
pítani és összefüggő területek régészeti topográfiai adatbázisát kialakítani. Ezt mód
szeres és rendszeres terepbejárásokkal alapozhatjuk meg. E munka csupán önerőből 
évtizedekig is eltarthat. De talán egyszer majd megszületik a halasi járás régészeti 
topográfiai kötete vagyis a lelőhelyek - főként terepbejárásokkal - rögzített rend
szere. A fent vázolt cél miatt kezdtük el - az egyelőre még szerény volumenű - terep- 
bejárásokat a történeti Halas területén. Közvetlen célja a Kiskunhalas története I. 
kötet régészeti szerzői munkájának segítése volt. A távlati cél azonban a fent emlí
tett folyamatosan gyarapodó régészet topográfiai adatbázis.

Az első időszakban a templomos helyeket, a környező Árpád-kori és középkori 
falvakat és az ígéretes halmokat, dombokat jártuk be. Ennek során a térképészeti
topográfiai adottságokat messzemenőn figyelembe vettük. Ugyanakkor nem tévesz
tettük szem elöl a régészeti topográfia által kialakított elveket és módszereket.

Részben a korábbi adatok, részben a terepbejárás tapasztalatai alapján a számos 
Árpád-kori, középkori templomot, templomos helyet vagy feltehetően felszíne alatt 
középkori templom nyomait rejtő halmot, dombot ismerünk a tágabb értelemben 
vett halasi határból.1 A templomok felkutatásában az elnevezések illetve a népi 
emlékezet is segített bennünket. Ahol Templomhegy, Templomdomb, Zöldhalom, 
Kőhalom, Köveshalom, Kereszthegy, Pap széke stb. elnevezésekkel találkoztunk, 
ott méltán gyaníthattunk templomos helyet. Itt felsorolás szintjén meg is említeném 
őket: Balotaszállás Eresztő-Balotai Strázsa, Balotaszállás-Kőhalom, Balotaszállás- 
Kőhatár, Balotaszállás-Templomhegy, Balotaszállás-Zöldhalom, Harkakötöny Har- 
ka-Pajorkereszt (Kereszthegy, Keresztdomb), Harkakötöny Kötöny-Berki birtok, 
Kiskunhalas-Fejeték, Kiskunhalas Füzes-Bikádi föld, Kiskunhalas Füzes-Kuti hegy, 
Kiskunhalas-Kápolnahely, Kiskunhalas Sóstó-Zöldhalom, Kiskunhalas Szilády 
Áron utca, Kiskunhalas-Tabán, Kiskunhalas-Templomhegy, Kiskunmajsa Bodoglár- 
Köveshalom, Kiskunmajsa Bodoglár-Kőhalom, Kiskunmajsa Tajó-Pap széke, Kun- 
fehértó-Pömyehalom, Kunfehértó-Templomhegy, Kunfehértó-Várhegy (Várhely), 
Tázlár Templomhegy, Zsana Eresztő-Kőhalom, Zsana-Templomhely, Zsana-Zöld- 
halom. Az ismertté vált Árpád-kori és középkori templomok közül eddig hetet ku
tattak. Balotaszállás-Kőhalmon Szabó Kálmán 1937-ben az Árpád-kori templomot 
és a templomkörüli temetőjének 42 sírját tárta fel. Bócsán Szabó Kálmán 1937-ben 
a templom egy részét és néhány sírját tárta fel. Harkakötöny, Kötöny-Berki birtokon 
Szabó Kálmán és Méri István egy középkori templom és a hozzá tartozó település 
részletét tárták fel 1941-ben. A fenti ásatások dokumentációi azonban a háborúban

1 Gallina Zsolt. Árpád-kori és középkori templomok Kiskunhalas környékén. In: Szakái Aurél (szerk.) Halasi 
Múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Kiskunhalas, 1999. 83-108.
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elvesztek. Ezért lenne szükséges e templomok helyén hitelesítő ásatások elvégzése. 
A 60-as évektől újabb templom feltárások történtek a környéken. Kunfehértó- 
Templomhegyen Kőhegyi Mihály folytatott kutatásokat 1963-ban. Feltárta a temp
lom alapozóárkát. Kisszállás-Templomdombon Kőhegyi Mihály egy XIII-XIV. 
századi templomot és temetőrészletet tárt fel 1965-ben. Kiskunhalas-Zöldhalmon 
1975-ben Biczó Piroska egy Árpád-kori templom, templom körüli temető és a hozzá 
tartozó falu egy részletét tárta fel. Kiskunmajsán 1993-ban Székely György és 
Pálóczy Horváth András a majsai középkori templom egy részletét tárta fel. 
1997-1998-ban e sorok írója Bodoglár-Kőhalmon egy XIV-XVI. századi templom 
alapjait és néhány sírt tárt fel.

Az Árpád-kori és középkori falvak, települések lokalizálása, adott templomhoz 
való lehetséges viszonyuk megállapítása jelentős előrelépést jelentene a korszak ku
tatása szempontjából. Főleg azért, mert a terület alacsony régészeti kutatottsági 
szintje miatt gyakorlatilag „szűz talajra” léptünk. Az Árpád-kori és középkori temp
lomok valamint a körülöttük levő és hozzájuk tartozó, hasonló korú falvak rögzítése 
fontos adatokat szolgáltathat a korszak településtörténetéhez. Megállapíthatnánk az 
egyes falvak távolságát, földrajzi és egyéb viszonyaikat egymáshoz és a templom
hoz.

Másik célunk a halasi határ Jeles” halmainak, régészetileg vagy írott források
ból nevezetes dombjainak bejárása volt. így sikerült számos halmot lokalizálnunk, 
térképen rögzítenünk, a rajtuk illetve környékükön levő régészeti lelőhelyeket bejár
nunk. Mivel e dombok emberek megtelepülésére, temetkezésre mindig is alkalma
sak voltak, ezért a halmokon és környékükön számos korszak leleteit találjuk meg. 
Eredendő célunk - tudniillik Árpád-kori-középkori templomos helyek és hozzájuk 
tartozó falvak lokalizálása, bejárása, rögzítése - így kibővült régebbi korszakok felé 
is. Az Árpád-kori és középkori templomok és falvak kutatása mellett egyéb régé
szeti lelőhelyeket is figyelembe vettünk. A terepbejáráson minden régészeti lelőhe
lyet lokalizálunk és dokumentálunk.

E földrajzi adottságokat figyelembe vevő szelektív terepbejárás mellett azonban 
elkezdtük az egykori kiskunhalasi járás részét képező kisebb határrészek sziszte
matikus bejárását is. Ennek érdekében vettük fel a kapcsolatot a szegedi JATE Régé
szeti Tanszékével. Munkánkat az OTKA pályázati támogatása is segítette. Ennek 
eredményeképpen Száraz Csilla akkori szegedi végzős régészhallgató Balotaszállás 
egy összefüggő részét (Felső Balota) járta be és dolgozta fel szakdolgozat keretében. 
E részhez csatlakozva szeretnénk bővíteni a bejárt területek nagyságát az egykori 
határrészek illetve a mai falvak határaihoz igazodva. Ennek jegyében Zsana 
régészeti lelőhelyeit Jenei Anita és Sipos Carmen, Kelebia területét Bálint Marianna 
régész és Bató Szilvia régészhallgató járja be és dolgozza fel.

Mivel Bács-Kiskun megye területén módszeres régészeti topográfia még alig 
történt, ezért programunk úttörő vállalkozásnak is tekinthető. A Duna-Tisza köze 
kevésbé kutatott területének topográfiája a korábbiaknál jóval több ismeretet szol
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gáltathat. Ugyanakkor egy ilyen elemzés azért is fontos lenne, hiszen a Duna-Tisza 
közi térség déli feléből nem rendelkezünk reprezentatív topográfiai adatsorral, ami 
elengedhetetlenül fontos lenne a térséggel foglalkozó alapkutatások szempontjából. 
A lelőhelyek és korhatározó leletanyaguk módszeres vizsgálata feltehetően a régeb
bi korok történelme fehér foltjainak eltüntetését eredményezheti. Ugyanakkor a 
lelőhelyek számának ugrásszerű emelkedését fogják eredményezni a folyamatos 
régészeti bejárások.

Lelőhely-kataszter

A kötet kapcsán, de kifejezetten régészeti topográfiai célzattal is, számba vettük 
a halasi határ régészeti lelőhelyeit. Eddig összesen 229 lelőhelyet sikerült elkülö
nítenünk és lokalizálnunk 1998 végéig. Többségüket sikerült térképen is rögzíte
nünk. A lelőhelyek egy kisebb részének azonban csak hatámevét tudjuk, így ezek 
csak a lelőhely-kataszterben szerepelnek, de térképen nem tüntethettük fel őket. E 
lelőhelyek főleg Révész György és/vagy Pesty Frigyes leírásaiból származnak, így 
régészeti lelőhely voltuk is több esetben bizonytalan.

A lelőhelyeket földrajzi rend szerint -  az alapvető régészeti topográfiai felfogást 
követve -  különítettük el. Ez azt jelenti, hogy a lelőhelyet a földrajzi, környezeti 
egység (pl. halom, hegy stb.) szabja meg. Az összefüggő területen levő régészeti 
korszakok egy lelőhelyet képeznek. Hiszen a lelőhelyet nem a régmúlt korszakok 
szempontjából, hanem a mi szemszögünkből tekintjük régészeti egységnek. Bár egy 
összefüggő területen sokszor kultúrák, csoportok, horizontok összefüggéstelen 
rendszere húzódik meg, azonban ha korszakok szerint különítjük el, akkor egy 
áttekinthetetlen rendszert és egy valótlanul felnagyított számot kapunk, ezért dön
töttünk a szigorú földrajzi egység szerinti elkülönítés mellett.

A lelőhely-kataszterben feltüntetett régészeti lelőhelyeket - egyfajta logikát kö
vetve - az óramutató járásának megfelelő földrajzi rend szerint vettük sorrendbe. 
Először a mai Kiskunhalas közigazgatási területéhez tartozó határrészek sorát kö
vettük: Kiskunhalas belterülete, Felsőkistelek, Felsőszállás, Füzes, Alsónyomás, 
Kistelek, Inoka, Debeák-Szarkás, Bogárzó. Ehhez kapcsolódnak a ma már nem 
Kiskunhalashoz tartozó határrészek: Pirtó, Harka, Kötöny, Bodoglár, Tajó, Zsana, 
Eresztő, Balota, Göbölyjárás, Fehértó.

A lelőhelyek elnevezésénél igyekeztünk megtartani a köztudatban meggyöke
resedett lelőhely-neveket. Az egykori határrészeknél azonban feltüntettük a mai 
közigazgatási egységet, amely több esetben is eltér az egykori elnevezéstől. Például: 
Kiskunhalas, Inoka-Pincehegy helyett a Kunfehértó, Inoka-Pincehegy vagy Kiskun
halas, Debeák-Szarkás, Argirus helyett ma Imrehegy, Debeák-Szarkás elnevezése
ket használjuk, mert e lelőhelyek ma az utóbbi közigazgatási egységekhez tartoznak.
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Természetesen igazodtunk a régészeti szakirodalomban használt elnevezésekhez és 
követtük a régészeti topográfiai kötetek elnevezési rendjét.

A közigazgatási egységen és határrészen belül kisebb földrajzi egységekkel 
igyekeztünk minél közelebb meghatározni a lelőhelyet. így a lelőhely elnevezé
seknél, a régi formákat mai földrajzi egységekkel kiegészítve, több földrajzi terep
pontot, elemet használtunk: épület, utca, városrész, hegy, halom, rét, sziget, forrás, 
tó, tanya, iskola, föld, szék, székje, kopolya, sarok, sík, sikk, rész, legelő, csatorna, 
telek, birtok, telep, út, homokbánya, vasútállomás, nádas, dűlő stb. vagy égtáj meg
jelölése. Néhány esetben feltüntettünk egyes tereppontoktól való földrajzi távolsá
got, ahol a lelőhelyet nem tudtuk mással meghatározni és ahol ezt a távolság 
indokolta. (Ezt főleg a terepbejáráson talált lelőhelyeknél alkalmaztuk, ahol a 
lelőhelynek egy adott ponthoz való abszolút távolságát is rögzíteni tudtuk.) 
Mindezen kritériumok alapján próbáltuk meg a lelőhelyeket térképen lokalizálni és 
más lelőhelyektől elkülöníteni.

A TÖRTÉNETI HALAS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI

1. Kiskunhalas-Templomhegy (szórvány őskori eszközök, koravaskori edények, avar fazék, bronzko
ri vagy vaskori bronz kincslelet, bronzkori vagy kora vaskori umatemető, talán népvándorlás kori 
temető Árpád-kori ház, középkori temető és XIV-XV. századi település, középkori templom?, Árpád
kori, XIV-XV. századi pénzek - Révész György, Gyárfás István leírása, leletmentések)
2. Kiskunhalas-Piachegy (Ráczhegy) (ismeretlen korú temető - Révész Gy., Pesty Frigyes leírása)
3. Kiskunhalas-Kis András révje (ismeretlen korú település - Révész Gy. leírása)
4. Kiskunhalas-Református Gimnázium (ismeretlen korú régiségek, XVII-XVIII. századi temető)
5. Kiskunhalas, VI. tized-Begyes Imre háza (ismeretlen korú temető) (térképen nem azonosítható)
6. Kiskunhalas-Natkai sziget (Nagy Sziget, Népsziget) (szórvány szatmata gyöngy, ismeretlen korú 

sáncok, árkok; cölöphíd, XVI-XVII. századi edény - Pesty F., Gyárfás I. leírása)
7. Kiskunhalas-Feketehalom (szórvány kőbalta)
8. Kiskunhalas-Kölcsey Ferenc utca (szórvány bronzkori bögre)
9. Kiskunhalas-Szilidy Áron utca (szórvány bronzkori bögre - leletmentés)

10. Kiskunhalas-Városi faiskola (bronzkori településnyom)
11. Kiskunhalas-Tófenék (bronzkori raktárlelet) (térképen nem azonosítható)
12. Kiskunhalas-Zsidótemető (bronzkori raktárlelet - Révész Gy. leírása)
13. Kiskunhalas-Sanyarú sarok (bronzkori lelőhely) (térképen nem azonosítható)
14. Kiskunhalas-Lángi hegy (szarmata, avar, Árpád-kori, középkori település - terepbejárás)
15. Kiskunhalas-MG. Technikum Kossuth telepe (szarmata településnyom)
16. Kiskunhalas, Tó mellett (római pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
17. Kiskunhalas-Szász Károly utca 35. (ismeretlen korú, bolygatott, talán népvándorlás kori lovas
sírok)
18. Kiskunhalas, Belterület (ismeretlen korú, talán népvándorlás kori sírok - Révész Gy. leírása) 
(térképen nem azonosítható)
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19. Kiskunhalas-Harangostelep (szórvány népvándorlás kori orsókarika)
20. Kiskunhalas-Tangazdaság (szórvány népvándorlás kori gyöngyök)
21. Kiskunhalas-KISZ lakótelep (honfoglalás kori női sír)
22. Kiskunhalas-Tabán (Huszár utca 14.) (Árpád-kori és középkori település, Kecskemét XIV. századi 
pecsétje)
23. Kiskunhalas-Szilády Áron utca (XIV-XVII. századi település, kályhaszemek)
24. Kiskunhalas-Kápolnahely, Katolikus temető (középkori település temetője - Révész Gy. leírása, 
helyszínelés)
25. Kiskunhalas, Templomhegytől DNy-ra, Dongértől Ny-ra 150 m-re (Árpád-kori és középkori 
település - terepbejárás)
26. Kiskunhalas, Templomhegytől DNy-ra 200-250 m-re (Árpád-kori és középkori település - terep- 
bejárás)
27. Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom (szórvány kovakő, őskori település, Pécel-Badeni település
- terepbejárás, bronzkori, Árpád-kori település, templom, XIII. századi pénzek - ásatás)
28. Kiskunhalas, Felsőkistelek, Sóstó-egykori fürdőház (szórvány kőbalta, ismeretlen korú csontvázas 
temető, talán bronzkori umatemető, edénydepot, bronz kincslelet - Révész Gy. leírása)
29. Kiskunhalas, Felsőkistelek-Fejetéki forrás (római éremlelet, XIII. századi dénárok, településnyom, 
vaseszköz-lelet - Révész Gy. leírása)
30. Kiskunhalas, Felsőkistelek-Sóstó (szórvány Árpád-kori cserépbogrács)
31. Kiskunhalas, Felsőkistelek (Árpád-kori pénzlelet - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
32. Kiskunhalas, Felsőkistelek, Északi rész (Árpád-kori vaseszköz lelet - Révész Gy. leírása) (térképen 
nem azonosítható)
33. Kiskunhalas, Felsőszállás-Ciroksarok (ismeretlen korú lelőhely - jelölés Nagy Szeder István 
térképén (továbbiakban: NSZI))
34. Kiskunhalas, Felsőszállás-Nádas kopolya (ismeretlen korú település, ismeretlen bronzkori lelőhely
- jelölés NSZI térképen)
35. Kiskunhalas, Felsőszállás-Fetter tanyák környéke (szórvány csiszolt, őskori kőbalta)
36. Kiskunhalas, Felsőszállás-Jung-iskola (szórvány őskori agancsbalta)
37. Kiskunhalas, Felsőszállás-Gyevi Benő földje (bronzkori umatemető, szórvány avar tárgyak - lelet
mentés)
38. Kiskunhalas, Felsőszállás-Bíró Sándor tanyája (szórvány szarmata és Árpád-kori telepnyomok)
39. Kiskunhalas, Felsőszállás-Csonka-tanya (Új Élet Tsz központja) (bronzkori umatemető - lelet
mentés)
40. Kiskunhalas, Felsőszállás-Csonka vagy Berki székje, egykori Vörös Október Tsz-től D-re 450 m- 
re (szarmata, Árpád-kori település - terepbejárás)
41. Kiskunhalas, Felsőszállás-Csonka vagy Berki székje, egykori Vörös Október Tsz-től D-re 600 m- 
re (népvándorlás kori, Árpád-kori település - terepbejárás)
42. Kiskunhalas, Felsőszállás-Sóstótól K-re 600 m-re (Árpád-kori és középkori település - terepbe
járás)
43. Kiskunhalas, Felsőszállás-Sóstótól DK-re 6-700 m-re (Árpád-kori település - terepbejárás)
44. Kiskunhalas, Felsőszállás-Baloghegy (ismeretlen korú település - Pesty F. leírása, feltételezett 
középkori templom)
45. Kiskunhalas, Felsőszállás-Hosszú sík (talán középkori település - jelölés NSZI térképen)
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46. Kiskunhalas, Alsószállás (szórvány ismeretlen korú „réztárgy”) (térképen nem azonosítható)
47. Kiskunhalas, Alsószállás-Darányi-tanya (szórvány Constantinus pénz)
48. Kiskunhalas, Alsószállás (római pénzek) (térképen nem azonosítható)
49. Kiskunhalas, Alsószállás (ismeretlen eredetű szórvány szarmata tárgyak) (térképen nem azono
sítható)
50. Kiskunhalas, Alsószállás-Nagy F. Lajos tanyája (szórvány talán népvándorlás kori sírleletek)
51. Kiskunhalas, Füzes-Sajtos hegy (római pénzlelet - Révész Gy., Pesty F. leírása, szarmata telep - 
terepbejárás)
52. Kiskunhalas, Füzes, Alsó rész (római pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
53. Kiskunhalas, Füzes, Észak (feltételezett szarmata település - jelölés Nagy Lóránd térképén) 
(térképen nem azonosítható)
54. Kiskunhalas, Füzes (szórvány népvándorlás kori edény) (térképen nem azonosítható)
55. Kiskunhalas, Füzes (Árpád-kori pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
56. Kiskunhalas, Füzes-Kuti hegy (Árpád-kori pénzek - Pesty F. leírása)
57. Kiskunhalas, Alsónyomás-Cifrahegy (őskori település, római pénzek - terepbejárás)
58. Kiskunhalas, Alsókistelek, Sajtos rét (őskori, szarmata település - terepbejárás)
59. Kiskunhalas, Alsókistelek, Bibó-tanyai major (szarmata település - terepbejárás)
60. Kiskunhalas, Alsókistelek, Kisteleki tó (szarmata település - terepbejárás)
61. Kiskunhalas, Alsókistelek, Tóth-tanyától É-ra (szarmata, népvándorlás kori, Árpád-kori település 
- terepbejárás)
62. Kiskunhalas, Alsókistelek, Vilihomokoktól D-re (bizonytalan szarmata lelőhely)
63. Kiskunhalas, Alsókistelek (római pénzlelet, szarmata telep vagy temető - Révész Gy. leírása) 
(térképen nem azonosítható)
64. Kiskunhalas, Inoka (honfoglalás kori sírleletek) (térképen nem azonosítható)
65. Kiskunhalas, Debeák-Szarkás (római, Árpád-kori pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
66. Kiskunhalas, Debeák-Szarkás, Déli rész (avar sírok, sírleletek) (térképen nem azonosítható)
67. Kiskunhalas, Debeák-Szarkás (talán magányos kun harcos síija - Révész Gy. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
68. Kiskunhalas, Bogárzó-Bogárzóvölgyi csatorna (ismeretlen korú temető, zsugorított sír) (térképen 
nem azonosítható)
69. Kiskunhalas, Bogárzó, Dömötör Lajos telkével szemben (ismeretlen korú zsugorított sír)
70. Kiskunhalas, Bogárzó-Paprika-tanya (szórvány bronzkori „csákány”)
71. Kiskunhalas, Bogárzó-Dömötör-tanya (római pénzek, fibula, szarmata településnyom)
72. Kiskunhalas, Rekettye-Csereszék (szórvány „bronzdísz” - jelölés NSZI térképen)
73. Kiskunhalas, Rekettye-Paprika Antal Tsz (szórvány bronzkori balta)
74. Kiskunhalas, Rekettye-Kuszot föld (római pénzek - Révész Gy. leírása)
75. Kiskunhalas, Reketye, Kisrekettye (római pénzek, talán szarmata szórványos sírleletek, Árpád-kori 
telepnyomok, Árpád-kori, középkori pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
76. Kiskunhalas, Rekettye (szórvány avar álcsat töredéke) (térképen nem azonosítható)
77. Kiskunhalas, Rekettye (honfoglalás kori övdíszek) (térképen nem azonosítható)
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78. Kiskunhalas, Rekettye, régi keceli út jobb oldalán (Árpád-kori településnyom, Árpád-kori pénzek
- helyszínelés)
79. Kiskunhalas, Rekettye-Babud-tanya (ismeretlen korú temető, Árpád-kori és késő középkori telep
nyomok - terepbejárás)
80. Kiskunhalas, Rekettye-Nagylapos; Homokbánya (Árpád-kori, középkori telepnyomok - terepbe
járás)
81. Kiskunhalas-Felsőöregszőlők-Szőlőhegy vagy Pirtó-Szőlőhegy (szórvány római, Árpádkori, 
Anjou, kora újkori pénzek) (térképen nem azonosítható)
82. Kiskunhalas (szórvány őskori agancsbalta) (térképen nem azonosítható)
83 Kiskunhalas (szórvány „régi pénzek”) (térképen nem azonosítható)
84. Kiskunhalas (ismeretlen lelőhelyü bronzkori tárgyak) (térképen nem azonosítható)
85. Kiskunhalas (ismeretlen lelőhelyű szarmata tárgyak) (térképen nem azonosítható)
86. Kiskunhalas (népvándorlás kori telepnyomok) (térképen nem azonosítható)
87. Kiskunhalas (talán népvándorlás kori szórványleletek) (térképen nem azonosítható)
88. Kiskunhalas (ismeretlen lelőhelyű szarmata tárgyak) (térképen nem azonosítható)
89. Kiskunhalas (ismeretlen lelőhelyű avar tárgyak) (térképen nem azonosítható)
90. Kiskunhalas (Árpád-kori pénzek) (térképen nem azonosítható)
91. Kiskunhalas (XI. sz.-i pénzlelet) (térképen nem azonosítható)
92. Kiskunhalas (Árpád-kori réz díszlemez) (térképen nem azonosítható)
93. Kiskunhalas (Babós-féle éremlelet) (térképen nem azonosítható)
94. Imrehegy, Debeák-Szarkás, Argirus („sáncnyomok” - Pesty F. leírása) (térképen nem azonosítható)
95. Pirtó-Kovács István földje (Pirtó II. 112.) (ismeretlen korú csontvázas temető)
96. Pirtó, Nyugati rész (római éremlelet - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
97. Pirtó (szórvány avar leletek) (térképen nem azonosítható)
98. Pirtó, Keleti rész (Árpád-kori pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
99. Harkakötöny, Harka-Csősztelek (szórvány örlőkő)
100. Harkakötöny, Harka-Kormányos tanya (ismeretlen korú település - bejelentés, jelölés NSZI 
térképen)
101. Harkakötöny, Harka-Vasútállomás (szórvány szarmata sírleletek)
102. Harkakötöny, Harka, Kandó-Pataki Istvánná tanyája (szórványos szarmata sírleletek, telep
nyomok)
103. Harkakötöny, Harka-Babó-tanya (avar temetőrészlet - ásatás)
104. Harkakötöny, Harka (ismeretlen korú tárgyak, Árpád-kori-középkori pénzek, középkori ékszerek
- Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
105. Harkakötöny, Harka, vasúti mh. közelében, kismajsai úttól D-re (talán középkori település - 
jelölés NSZI térképen)
106. Harkakötöny, Harka, Kereszthegy (késő középkori település, templom - terepbejárás)
107. Harkakötöny, Kötöny, Kettős kőhatár és Kötönyi út között (ismeretlen korú település - jelölés 
NSZI térképen) (térképen nem azonosítható)
108. Harkakötöny, Kötöny-Kardos tanyák (ismeretlen korú település - jelölés NSZI térképen)
109. Harkakötöny, Kötöny 31. tanya (szórvány bronzkori bögre)
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110. Harkakötöny, Kötöny-Lehőcz Lajos János tanyája (24.) (bronzkori, Árpád-kori település - terep- 
bejárás)
111. Harkakötöny, Kötöny-Kardos Márton tanyája (szórvány Árpád-kori kard)
112. Harkakötöny, Kötöny, Kossuth Tsz épületeitől ÉK-re (Árpád-kori, késő középkori település - 
terepbejárás)
113. Harkakötöny, Kötöny-Berki-birtok (Árpád-kori település, templom - leletmentések)
114. Kiskunmajsa, Bodoglár-Tumó-föld (ismeretlen korú település - Révész Gy. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
115. Kiskunmajsa, Bodoglár-Gábor Kálmán tanyája (ismeretlen korú lovassírok - jelölés NSZI 
térképen)
116. Kiskunmajsa, Bodoglár-Konyhadűlő (ismeretlen korú temető)
117. Kiskunmajsa, Bodoglár-Artányhegy (rézkori vagy bronzkori település - terepbejárás)
118. Kiskunmajsa, Bodoglár-Kőhalomtól DNy-ra 500 m-re (bronzkori település - terepbejárás)
119. Kiskunmajsa, Bodoglár-Lajos-tanya, Kőhalomtól ÉNy-ra 550 m-re (bronzkori, szarmata, avar 
település - terepbejárás)
120. Kiskunmajsa, Bodoglár-Kőhalomtól Ny-ra (bronzkori, Árpád-kori település - terepbejárás)
121. Kiskunmajsa, Bodoglár-Felsőbodoglár (szarmata településnyom) (térképen nem azonosítható)
122. Kiskunmajsa, Bodoglár-Köveshalomtól ÉNy-ra (szarmata település - terepbejárás)
123. Kiskunmajsa, Bodoglár-Csödörhalomtól ÉNy-ra 500 m-re (szarmata, Árpád-kori település - 
terepbejárás)
124. Kiskunmajsa, Bodoglár-Ördögárok (római pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azono
sítható)
125. Kiskunmajsa, Bodoglár (szórvány honfoglalás kori leletek) (térképen nem azonosítható)
126. Kiskunmajsa, Bodoglár-Kőhalom (Árpád-kori település, templom - terepbejárás, ásatás)
127. Kiskunmajsa, Bodoglár-Köveshalom (Árpád-kori pénzek, templom, Árpád-kori település - Pesty 
F. leírása, terepbejárás)
128. Kiskunmajsa, Bodoglár-Sebők Lajos földje (Árpád-kori település - terepbejárás) (térképen nem 
azonosítható)
129. Kiskunmajsa, Bodoglár, Alsóbodoglár (Árpád-kori, középkori pénzek, leletek - Révész Gy. 
leírása) (térképen nem azonosítható)
130. Kiskunmajsa, Tajó-Horváth Mátyás tanyája (ismeretlen korú csontvázas temető, település
nyomok)
131. Kiskunmajsa, Tajó-Mészöly-tanya (szórvány őskori településmaradvány) (térképen nem azono
sítható)
132. Kiskunmajsa, Tajó-Gaál Orbán földje (szórvány őskori kőbalta)
133. Kiskunmajsa, Tajó-Farkas-tanya (szórványos szarmata településnyomok, sírleletek, római katonai 
diploma)
134. Kiskunmajsa, Tajó-Mészöly-birtok (szórvány szarmata edény) (térképen nem azonosítható)
135. Kiskunmajsa, Tajó, Tajói telek (bizonytalan szarmata lelőhely)
136. Kiskunmajsa, Tajó (római pénzek, ismeretlen korú tárgyak - Révész Gy. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
137. Kiskunmajsa, Tajó (szórványos szarmata településnyomok, sírleletek) (térképen nem azono
sítható)
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138. Kiskunmajsa, Tajó-Ónodi-fold, Állami Gazdaság területe (szórvány svasztikadíszes, népvándor
lás kori tál)
139. Kiskunmajsa, Tajó-Sipos-fold (népvándorlás kori temető - jelentés)
140. Kiskunmajsa, Tajó-Templomhegy (bronzkori bögre, Árpád-kori pénzek)
141. Kiskunmajsa, Tajó (szórvány Árpád-kori cserépbogrács) (térképen nem azonosítható)
142. Kiskunmajsa, Tajó-Pap széke (Árpád-kori templom, középkori település - egykori leírások)
143. Kiskunmajsa, Tajó, Bodoglár-Kőhalomtól D-re 500 m-re (Árpád-kori, középkori település - terep- 
bejárás)
144. Zsana-Eresztő, Kőhatár hármas (ismeretlen korú település és temető - Pesty F. leírása)
145. Zsana-Eresztő, Kőhalom (ismeretlen korú település és temető, középkori pénzek, leletek - Révész 
Gy., Pesty F. leírása)
146. Zsana-Eresztő, Eresztői iskola (bizonytalan szarmata lelőhely)
147. Zsana-Eresztő (római pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
148. Zsana-Eresztő (talán népvándorlás kori szórványok - Révész Gy. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
149. Zsana-Eresztő, Kőkút (honfoglalás kori női sír)
150. Zsana-Lándzsás (ismeretlen korú vastárgyak - Pesty F. leírása) (térképen nem azonosítható)
151. Zsana-Gyárfás István birtoka (szórvány talán római kori tárgyak - Pesty F. leírása) (térképen nem 
azonosítható)
152. Zsana-Terbe-tanya (szórvány Heraclius solidus)
153. Zsana-Borbényi-föld (XI. sz.-i rézkereszt, I. László pénz - Révész Gy. leírása) (térképen nem azo
nosítható)
154. Zsana-Templomhegy (ismeretlen korú tárgyak, település, temető, középkori település, templom, 
temető - Révész Gy., Pesty F. leírása, helyszínelés, leletmentés)
155. Balotaszállás-Halász D. tanyák (ismeretlen korú település - jelölés NSZI térképen)
156. Balotaszállás, Gyenizse féle földek (ismeretlen korú település - Révész Gy. leírása)
157. Balotaszállás-Református egyház földje (ismeretlen korú, talán bronzkori (uma)temető, római 
pénzek - Révész Gy. leírása)
158. Balotaszállás, Balotai strázsa (ismeretlen korú település, II. Lajos pénzek) (térképen nem azono
sítható)
159. Balotaszáltás (szórvány kőbalta) (térképen nem azonosítható)
160. Balotaszállás-Szalai-tanya, Kőhalomtól ÉNy-ra kb. 500 m-re (késő rézkori-kora bronzkori, 
Árpád-kori település - terepbejárás)
161. Balotaszállás-Dávid-tanya (őskori település)
162. Balotaszállás-Sándor tanyától DK-re (bronzkori település - terepbejárás)
163. Balotaszállás-Kovács A.-tanyától DK-re (bronzkori település - terepbejárás)
164. Balotaszállás-Kiskunhalasi ÁG. I. sz. szarvasmarhatelep (bronzkori település - terepbejárás)
165. Balotaszállás, Balotai úttól К-re (bronzkori, szarmata település - terepbejárás)
166. Balotaszállás-Felsőbalotai emlékmű (bronzkori, szarmata település - terepbejárás)
167. Balotaszállás-Négyeshatár (Kőhatár) (bronzkori, Árpád-kori, középkori település - Révész Gy., 
Pesty F. leírása)
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168. Balotaszállás-Kőhalomtól KDK-re 300 m-re (bronzkori, szarmata, Árpád-kori, középkori 
településnyomok - terepbejárás)
169. Balotaszállás, Alsószállás-Orbán tanya (feltételezett szarmata település - jelölés Nagy L. térképén)
170. Balotaszállás-Sándor-tanyától К-re (bronzkori, szarmata település - terepbejárás)
171. Balotaszállás-Alsóhalom (szarmata település - terepbejárás)
172. Balotaszállás-Kossuth Tsz (szarmata település - terepbejárás)
173. Balotaszállás, Poór-tanyától É-ra (szarmata település - terepbejárás)
174. Balotaszállás-Paska-tanyától DK-re (szarmata település - terepbejárás)
175. Balotaszállás-Paska-tanyától DNy-ra (szarmata település - terepbejárás)
176. Balotaszállás-Poór-tanyától ÉNy-ra (szarmata, Árpád-kori település - terepbejárás)
177. Balotaszállás, Keleti rész (római pénzek - Révész Gy. leírása) (térképen nem azonosítható)
178. Balotaszállás, Balota (szórvány kora avar fülbevalók - egykori leírások) (térképen nem 
azonosítható)
179. Balotaszállás, Balota puszta (szórvány honfoglalás kori pityke - egykori leírások) (térképen nem 
azonosítható)
180. Balotaszállás, Felsőbalota-Pap tanya (honfoglalás kori női sír)
181. Balotaszállás, Közép és nyugati rész (Árpád-kori, középkori pénzek - Révész Gy.) (térképen nem 
azonosítható)
182. Balotászállás-Kőhalom (Árpád-kori település, középkori település, templom - egykori leírások, 
terepbejárás, ásatás)
183. Balotaszállás-Kőhalomtól ÉÉNy-ra 150-200 m-re (Árpád-kori település - terepbejárás)
184. Balotaszállás-Kőhalomtól ÉÉK-re 500 m-re (Árpád-kori település - terepbejárás)
185. Balotaszállás-Sándor tanyától DK-re 100 m-re (Árpád-kori település - terepbejárás)
186. Balotaszállás-Börcsög-tanya (Árpád-kori település - terepbejárás)
187. Balotaszállás-Szőlősi-tanya (talán népvándorlás kori és Árpád-kori település - terepbejárás)
188. Balotaszállás-Pap-tanya (Árpád-kori település - terepbejárás)
189. Balotaszállás-Turcsi-tanya (Árpád-kori település - terepbejárás)
190. Balotaszállás-Zöldhalom (feltételezett középkori templom, szarmata település - terepbejárás)
191. Balotaszállás-Templomhegy (középkori templom, település - terepbejárás)
192. Balotaszállás, Balotapuszta-Szalai föld (kun női sír)
193. Kunfehértó-Cselédtanya (ismeretlen korú település - jelölés NSZI térképen)
194. Kunfehértó-Farkas-tanya (embercsontok, eredménytelen hitelesítő ásatás)
195. Kunfehértó-Ménesakol („sáncnyomok” - Pesty F. leírása) (térképen nem azonosítható)
196. Kunfehértó-Pándi-tanya (ismeretlen korú temető, Árpád-kori település - terepbejárás)
197. Kunfehértó-Várhely (ismeretlen korú temető, hármas sánc, római, Árpád-kori, középkori pénzek, 
Árpád-kori vaseszköz-lelet, feltételezett középkori templom - Révész Gy. leírása, terepbejárás)
198. Kunfehértó-Városerdő (szórvány aranypénzek)
199. Kunfehértó-Maján-villa „A” telep (őskori településnyom - terepbejárás)
200. Kunfehértó-Fatelep (Fűrésztelep, Gatter, Négyeskörzet) (zsugorított rítusú temetőrészlet - beje
lentés)
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201. Kunfehértó-Pömyehalom (ismeretlen kom leletek, templom körüli temető, Árpád-kori település, 
leletek, pénzek - Révész Gy. leírása)
202. Kunfehértó-Két rét (bronzkori umatemető, település, Árpád-kori település - terepbejárás)
203. Kunfehértó-Templomhegy (bronzkori település, szarmata település, római pénzek, Árpád-kori, 
középkori település, középkori templom, Árpád-kori-középkori pénzek - ásatás, terepbejárás)
204. Kunfehértó-Kovács-tanya (bronzkori temető és késő bronzkori település, szarmata temető, avar 
temető, Árpád-kori település, Árpád-kori-középkori pénzek - terepbejárás, ásatás)
205. Kunfehértó-Fatelep (Fűrésztelep, Négyeskörzet, Gatter) (avar temető - leletmentés)
206. Kunfehértó-Kertészeti és Magtermelő ÁG silógödrei (bolygatott szarmata temetőrészlet)
207. Kunfehértó-Görög homokok (feltételezett szarmata telepnyom - jelölés Nagy L. térképen)
208. Kunfehértó-Inokai telep (szarmata település - terepbejárás)
209. Kunfehértó-Szlenicskó-tanya (szarmata település - terepbejárás)
210. Kunfehértó-Szűcs-tanya (szarmata település - terepbejárás)
211. Kunfehértó-Város-tanya, Tsz-központ (szarmata település - terepbejárás)
212. Kunfehértó-Zabai Balázs tanyája (szarmata település - terepbejárás)
213. Kunfehértó-Inokai tó (római pénzek) (térképen nem azonosítható)
214. Kunfehértó (III. századi római éremlelet) (térképen nem azonosítható)
215. Kunfehértó-Balázs tanya (szórvány Constantinus pénzek)
216. Kunfehértó, Déli rész (késő római éremlelet) (térképen nem azonosítható)
217. Kunfehértó-Bibó Károly birtoka (szórvány Augustus pénz, „réznyíl”, I. Béla pénzek - Révész Gy. 
leírása)
218. Kunfehértó-Kovács-tanyától К-re (bolygatott talán népvándorlás kori lovassírok)
219. Kanfehértó-Inokai nádastól É-ra (avar, gepida? település - terepbejárás)
220. Kunfehértó-Inokai nádas (avar település - terepbejárás)
221. Kunfehértó-Huszár-dűlő (Árpád-kori település - terepbejárás)
222. Kunfehértó-Városföldek (Árpád-kori település - terepbejárás)
223. Kunfehértó-Állami Gazdaság tehénistállója mögött (Árpád-kori település - terepbejárás)
224. Kunfehértó-Várhelylapos (Árpád-kori, középkori település - terepbejárás)
225. Kunfehértó-Alsófehértó (Árpád-kori település - terepbejárás) (térképen nem azonosítható)
226. Kunfehértó, Füzes-Bikádi föld, postaút közelében (középkori pénzek, leletek, templom - Révész 
Gy. leírása)
227. Kunfehértó, Inoka-Pincehegy (talán kun magányos sír - Pesty F. leírása)
228. Kunfehértó, Kisitató (Sinka mester kincse)
229. Ördögárok (leírások, terepbejárás)
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R é v é s z  G y ö rg y  e m lé k é n e k  
é s  m in d a z o n  le lk e s  h e ly tö r té n é s z e k n e k ,  

a k ik  a d a to k k a l  va g y  tá r g y a k k a l g y a r a p íto t tá k  
a h a la s i  m ú z e u m  a d a ttá r á t és  r é g é s z e ti  g y ű j te m é n y é t

A halasi határ régészeti emlékei az őskortól 
a honfoglalás koráig

Wicker Erika

„... mint halasi kívántam tudni azt, 
hogy ezen kun városnak...határ a lakatlan volt-e 

vagy mikor és mi nemzetek lakhatták azt... ”
(Révész György)

Éppen egy és negyed évszázada annak, hogy hasonló összefoglalás felvázolását 
kísérelte meg a halasi határ évezredes történetének akkori legjobb ismerője. Révész 
György, a város közgyámja, tanult szakmája szerint lakatosmester ekkoriban kezdte 
egységbe rendezni feljegyzéseit, melyek jóval korábban kezdődött régészeti gyűjtő
munkája eredményeit összegezték: „ 1824-ik év óta a határban talált régi pénzekből 
adatokat gyűjtögettem, helynevek, Halmok, Templom, temető s szélhordta homokos 
tájékok körül szemlélődtem; és még a Pusztában lakó birtokosoktól, szántóktól, 
pásztoroktól szüntelen tudakozódtam; ahonnan pénzt vagy más talált régiség
darabokat kaphattam, azt feljegyezgettem így született meg a halasi határ 
történetének az az első összefoglalója, mely kizárólag a régészeti leleteken alapult.

Éppen egy és háromnegyed évszázada került tehát Révész kezébe az első régé
szeti lelet, mely azután egész életét meghatározta. Nem egyszerűen műgyűjtő lett, 
aki „ erején felül költött régiségekre ”, s ha kellett, „ kiment Zsanára, ha egy sarkan
tyút vagy pénzt tudott”2, hanem fel is jegyezte, honnan kerültek elő a történeti érték
kel bíró tárgyak. Ezzel Révész a modem régészet egyik úttörője lett. Gyűjteményé
nek gyarapodásáról, néhány különlegesebb tárgyról 1869-től kezdve egészen halá
láig folyamatosan tudósította az Archaeológiai Értesítőt, az ország első régészeti 
szakfolyóiratát. Az itt megjelent néhány rövid híradás igen becses forrása lett a 
halasi helytörténeti kutatásnak, mert a Révész-féle régiséggyűjteményről más au
tentikus adattal alig-alig rendelkezünk.

Annyi bizonyos, hogy az immár országszerte híres gyűjtemény 1874-ben 
kb. 4000 darabból: vegyes régészeti anyagból valamint római és régi magyar 
pénzekből állt. Ebben az évben halt meg Révész György3, de az „ évek hosszú során
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át ernyedetlen szorgalommal és ügy buzgalommal” összegyűjtött régiségek -  egy 
időre legalábbis -  megmenekültek a pusztulástól. A református egyház ugyanis 
röviddel Révész halála után az örökösöktől megvásárolta a régiséggyűjteményt a 
helyi lyceum számára, ahol az 1860-as évek végén ugyancsak elkezdődött a kör
nyékről előkerült régiségek gyűjtése.

A lyceumi régiségtár akkor még szerényebb volt a Révész-féle régiséggyűj
teménynél, de ugyanúgy főként őskori edényekből, tárgyakból és régi pénzekből 
állt. E két régiséggyűjtemény egyesítésével jött létre a jelenlegi Thorma János 
Múzeum elődje, a gimnáziumi érem- és régiségtár név alatt közismertté vált első 
„halasi múzeum”.4

A gimnáziumi érem- és régiségtár 1874-ben kezdődő és 1949-ig tartó története 
pontosan nyomon követhető a lyceumi, gimnáziumi ill. főgimnáziumi értesítők, 
évkönyvek, sőt alkalmanként archeológiái szaklapok cikkei alapján. Az érdeklődés 
nem véletlen. Hiszen már az alapításkor megállapították, hogy „olyan régiségi 
gyűjtemény ez, amelyhez hasonló a Duna és Tisza között nincs, sőt az országos 
intézeteket kivéve, a hazában is ritkítja párját"5. Az alapítását követő években rend
kívül népszerű volt mind a helybeliek, mind az átutazók körében. A téli hónapok 
kivételével minden vasár- és ünnepnap tartott nyitva, s ahogy a korabeli feljegyzés 
megállapítja: „... tömeges látogatásoknak örvend, mely alkalmakkor több-kevesebb 
ajándékozás is történik. ”6 Legszebb tárgyait bemutatták Budapesten, szaklapokban 
ismertették, s a híres fehértói középkori leletegyüttes még a párizsi világkiállításra 
is eljutott.

A gimnáziumi érem- és régiségtár virágkora lényegében csak a századfordulóig 
tart. Az ekkor 11 ezer darabos gyűjteményről ezután jószerivel csak azt olvashatjuk, 
hogy nincs rendezve, nincs megfelelő helye -  megkockáztatjuk: bizonyára elhiva
tott és lelkes őre sem - , s ezért azután jó ideig zárva is volt. A 30-as években ideig
lenesen megnyitották ugyan, de különösebb érdeklődést immár sem helyben, sem 
országosan nem váltott ki. Hiába rendezte még egyszer, utoljára országos tekintélyű 
szakember, a kecskeméti városi múzeum igazgatója, Szabó Kálmán a gyűjteményt, 
a további költöztetések és a háború végleg megpecsételte az egykor oly értékes és 
híres érem- és régiségtár sorsát. Az 1943-ban még 13261 darabot számláló gyűjte
ményből 1949-re mindössze 287 tárgy maradt meg. Ezek képezték az 50-es évek 
elején alakult Thorma János Múzeum mai szakgyűjteményeinek alapját.7

Elsősorban Révész Györgynek köszönhető tehát, hogy a halasi határból a múlt 
században előkerült régészeti lelőhelyekről tudomásunk van. Lelőhely-megjelölései 
azonban a mai kutatási módszereknek már nem felelnek meg. Hiszen hiába tudjuk 
azt, hogy valahol Debeákban vagy Inokán rendkívül fontos leletek kerültek elő, ha 
nem ismerjük a lelőhely pontos helyét. Márpedig a régész számára nagyobb tudo
mányos jelentőséggel bírhat egy cserépdarab, ha egészen pontosan ismert, hogy hol 
találták, mint bármely szép aranyékszer, melynek feltalálási helyéről semmi infor
mációnk sincs. A tárgy vagy jelenség és lelőhelye együttes ismerete szükséges
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ahhoz, hogy egy terület régmúlt történetét felvázolhassuk. Révész hagyatéka azon
ban e hiányosságokkal együtt is felbecsülhetetlen értékű, hiszen nélküle oly keveset 
tudnánk környezetünk egykor volt lakóiról.

A mai Kiskunhalas környékén ugyanis alig folytak szakember által vezetett 
régészeti feltárások. Biczó Piroska, a halasi múzeum egykori régésze a Sóstó mel
letti Zöldhalomnál és Kunfehértón, Kőhegyi Mihály, a bajai múzeum és H. Tóth 
Elvira, a kecskeméti múzeum munkatársa ugyancsak Kunfehértón végzett kisebb- 
nagyobb feltárást, Dienes István, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze pedig Balota- 
szálláson hitelesítette a híres honfoglalás kori sír helyét. A kisebb, sürgősebb kör
nyékbeli leletmentéseket Horváth Attila akkori megyei múzeumigazgató útmutatá
sai alapján szerencsére ellátták a halasi múzeum néprajzos-helytörténész vezetői is. 
Janó Ákos Felsőszálláson és Zsanán, Vorák József pedig a halasi Templomhegyen és 
Harkakötönyben mentette a veszélyben levő régészeti lelőhelyeket. A két múzeum
vezető múlhatatlan érdeme az is, hogy a véletlenszerűen bekerült, a találók által a 
múzeumba hozott tárgyak pontos helyét is feltüntették Nagy Szeder István 1932-ben 
készült térképén. így azután -  ha egyes tárgyak esetleg nem lettek beleltározva, -  a 
lelőhely pontos ismeretének birtokában ezeket az információkat is felhasználhatjuk 
a történeti áttekintés felvázolásakor. A közelmúltban Wicker Erika és Gallina Zsolt 
terepbejárásai gazdagították a történeti Halas régmúltjával kapcsolatos ismeretein
ket.

A környék régészeti szempontból legjobban ismert területe Kunfehértó. 
Köszönhető ez elsősorban Trillsam Márton tanárnak, aki sok évtizede járja a fehér
tói határt, gyűjti és dokumentálja az előkerült régészeti leleteket és lelőhelyeket.8 
Szerencsére lelkes helyi kutató szinte minden településen van. Nélkülük jóval keve
sebb ismeretünk lenne a halasi határban valaha élt emberekről.

Az egykori halasi határrészeken kialakult mai települések neve „csak” évszá
zadokat idéz, de a környékükről előkerült régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már 
több ezer évvel ezelőtt is kisebb-nagyobb falvak virágzottak ezen a tájon. Persze, e 
réges rég élt embereknek nincs közük a mai településekhez. Régészeti hagyaté
kukkal azonban nap mint nap találkozhat az, aki a határt járja.

Ott, ahol egykor emberi lakhelyek voltak, a földet szántó eke nyomában cserép
darabok esetleg egyéb eszközök, ékszerek, pénzek és állatcsontok fordulnak ki a 
földből Ezek alapján meghatározható a település kora, a leletek szóródása alapján 
pedig kiterjedése is. Ilyen módon általában évszázadok, évezredek óta elpusztult fal
vak válnak ismertté. Temetőkre véletlenszerűen lehet bukkanni akkor, amikor 
mélyebbre ásnak vagy nagyobb földmunkát végeznek a területen, hiszen a viszony
lag mély sírokat a szántás általában nem bolygatja.

Sajnos nincs és nem is lehet lehetőségünk arra, hogy az elmúlt évezredekről rész
letes képet adjunk. Ehhez ugyanis az kellene, hogy a halasi határ minden négy
zetméterét átvizsgáljuk, a leleteket meghatározzuk, a lelőhelyeket feltárjuk. Ez ter
mészetesen lehetetlen. így a régész számára nem marad más, mint az általában
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véletlenül előkerült, viszonylag kis számú régészeti emlékanyag faggatása. Ezért 
aztán nem is vázolhatjuk fel az évezredek részletes történetét -  csupán pillanat
képeket villanthatunk fel a halasi határ múltjából.

Az alábbi összefoglaló elsősorban a fellelhető források közlését tartotta szem 
előtt. Arra törekedtünk, hogy a múzeumi Adattárakban őrzött írásos anyagot -  első
sorban leveleket, jelentéseket -  továbbá a régi sajtótudósításokat nyilvánosságra 
hozzuk, hiszen ezek kevéssé hozzáférhetők az érdeklődők számára. Olyan összeg
zést kívántunk készíteni, mely kiindulópontja lehet a későbbi kutatásoknak. Az 
egyes történeti korokon belül nem állítottunk fel kronológiát, mert úgy gondoljuk, 
hogy az alább ismertetendő leletek, leletegyüttesek, lelőhelyek külön-külön rész
letes tanulmányokat, közléseket érdemelnek. Az erre vonatkozó kezdeti lépések 
megtörténtek.9

Az egyes lelőhelyek elnevezésénél minden ismert információt közlünk (pl. 
Kiskunhalas, Felsőszállás-Csonka vagy Berki szikje, egykori Vörös Október Tsz-től 
D-re 450 m-re). Amennyiben nincs közelebbi adatunk a lelőhelyről, de az bizo
nyosan az adott településhez kapcsolódik, csak a település nevét közöljük (pl. 
Kiskunhalas). Ha azonban -  mint a gimnáziumi gyűjtemény tárgyainak nagy 
részénél - bizonytalan, hogy valóban onnan származik-e a tárgy, a település neve 
után kérdőjelet tettünk (pl. Kiskunhalas?). Utóbbi lelőhelyek nem kaptak sorszámot.

1. Ismeretlen korú régészeti lelőhelyek

A régész szakember a csontok korát ugyan nem tudja meghatározni, ám az elő
került leletek alapján, legyenek azok edények vagy csak töredékek, ékszerek, szer
számok, az esetek többségében teljes bizonyossággal meg tudja mondani, mely 
történeti korból származik az adott lelet vagy lelőhely. Sok esetben azonban ma már 
nincsenek meg a régebben előkerült tárgyak, csak igen szűkszavú leírások maradtak 
fenn, melyek alapján a korszakot nem vagy csak nagyon tágan lehet meghatározni. 
Olykor csak egy térképi jelölés utal arra, hogy azon a helyen régészeti emlékanyag 
került elő. A Halas környéki ilyen leletekről nem is tudunk többet, mint amit itt 
ismertetni fogunk. Mégis rendkívül fontosak azok a feljegyzések, melyek egy-egy 
konkrét helyről előkerült, de a kevés információ miatt korszakhoz nem köthető 
régészeti leletről tudósítanak, hiszen ismeijük a tárgyak pontos előkerülési helyét, 
így azután - ha megteremtődnek a feltételek, - egy-egy majdani hitelesítő ásatás 
fényt deríthet a lelőhelyek korára.

Kiskunhalas-Piachegy (Ráczhegy) (2.)
„... elhordták többnyire utat tölteni, ...sok hulla kiásatott, ismét ott letemettetett.” 

-  olvashatjuk Révész feljegyzéseiben.10 A datálást megkönnyítő leletekről azonban 
nem ír.

46



A lelőhelyről Pesty Frigyesnek is tudomása volt: „A tó déli partján a templom 
heggyel átellenben fekszik a Ráczhegy, ez előtt 60 évvel még magas domb volt a 
tópart közelében, a század elején áttöltésre elhordatott nagyrésze -  helyén most 
Szalay Kullogó háza van, s környéke telve van csontokkal. Valószínűleg hon
foglalás kor előtti temető volt az egykori kiemelkedésen, mert téglákról vagy 
kövekről -  melyek későbbi templomra utalhatnának, -  nem szól a híradás.

Kiskunhalas-Kis András révje (3.)
a tóhoz közel cserépedény és téglaégető hely találtatott, honnan több 

cserépedényt is vettek ki, egy darabot én is mutathatok... ” -  írja ugyancsak Révész 
György.12 Sajnos, az idézett edény nem maradt ránk, így az egykori település pontos 
korát sem ismerjük.

Kiskunhalas-Natkai sziget (Nagy Sziget, Népsziget) (6.)
„... belől a szigeten környezett két rendbéli sánczolás nyomai most is kive

hetők. ”13 Ma, azaz 100 évvel később azonban már semmi sem látszik ebből a kettős 
védmüből.

Kiskunhalas, Felsőszállás-Ciroksarok (33.)
Régészeti lelőhelyet jelez egy térképi bejegyzés.14 Egyéb írásos feljegyzésünk 

nincs, és a régészeti gyűjteményben sincs nyoma innen előkerült tárgyaknak.

Kiskunhalas, Felsőszállás-Nádas kopolya (34)
Régészeti lelőhelyet jelez egy térképi bejegyzés.15 Fentiekhez hasonlóan nincs 

más információnk a területről.

Kiskunhalas, Felsőszállás-Baloghegy (44)
„... hordott halom felsőszállás északi részén, telve cserepekkel, kövekkel, csont 

darabokkal. ” - írja Pesty Frigyes.'6 Ismeretlen korú temetőről tudósít, mint ahogy 
ismeretlen az 1976-ban innen előkerült leletek kora is, melyek helyét egy térképi 
bejegyzés jelzi. Azt sajnos nem tudjuk, hogy hova kerültek ezek a tárgyak.17

Kiskunhalas, Felsőszállás-Hosszú sík (45)
A Szegedi út mellett tüzhelymaradványokról, őrlőkőről, csontokról tudósít egy 

térképi bejegyzés. A leletek nem kerültek a múzeum régészeti gyűjteményébe, így 
az egykori település kora egyelőre nem ismert.18
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1. térkép. Ismeretlen korú lelőhelyek Kiskunhalas belterületén
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2. térkép. Ismeretlen korú lelőhelyek Kiskunhalas külterületén





Kiskunhalas, Rekettye-Csereszék (72.)
A kisteleki, szarkási és fehértói határhoz közel „ bronzdíszt ” találtak. A térképi 

bejegyzés azonban nem jelzi, mi volt ez a tárgy, s egyéb feljegyzés sincs arról, 
mikor, milyen körülmények között került elő a jelzett lelet, s arról sem, mi lett a 
további sorsa.19

Imrehegy, Debeák-Szarkás, Argirus (94.)
„...akolsíktól nyugotra eső legelő a csalai és polgárdi határok mellett; a lapos 

részén mintegy 3 holdnyi területen némü sánczok nyomai látszanak. ”20 A század 
közepén erőteljesen meginduló nagyüzemi mezőgazdasági munkák mára már eltün
tették a száz éve még a halasi határ más részein is megfigyelhető sáncnyomokat.

Pirtó-Kovács István földje (Pirtó II. 112.) (95.)
Néhány éve egy régi kocsiszín szétbontásakor kb. 20 cm mélyen koponyatöredék 

került elő. Más leletről nem volt tudomása a tulajdonosnak.21

Harkakötöny, Harka-Kormányos tanya (100.)
A bodoglári határhoz közeli Csősztelek határrészről előkerült leletek leírása, 

további sorsa nem ismert.22

Harkakötöny, Kötöny, Kettős kőhatár és Kötönyi út között (107.)
Ismeretlen korú régészeti lelőhelyről tudósít egy térképi bejegyzés.23

Harkakötöny. Kötöny-Kardos tanyák (108)
A bodoglári határ mellett állítólag régészeti leletek kerültek elő, azonban sem 

leírásuk, sem maguk a tárgyak nem maradtak ránk.24

Kiskunmajsa, Tajó-Horváth Mátyás tanyája (104.sz. tanya) (130.)
A tanya gazdája „... állítja, hogy földforgatás alkalmával az ő gazdaságának 

területén is kerültek napvilágra emberi csontok és cserépmaradványok... ”25 Sajnos 
az 1961. évi híradás óta más információnk nincs a lelőhelyről, így annak kora nem 
állapítható meg.

Zsana-Eresztő, Kőhatár hármas (144.)
Pestytől tudjunk, hogy „...t.i. Halasi, Szegedi és ötömösi kőhatárnak onnan is 

neveztetik, mert sok régi kövek vannak és csontok a halmon és környékén. ”26 A 
kövek és a csontok együttes előkerülése esetleg Árpád- vagy középkori templomra 
és körülötte levő temetőre utalhat, de ez egyelőre csak feltételezés.
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Zsana-Eresztő, Kőhalom (145.)
A mérgesi határ szélben csontok, cserepek találtatnak...” -  tudósít Pesty 

Frigyes.21 A lelőhelyről más információnk nincs.

Zsana-Lándzsás (150.)
„... többnyire lapályos tájék, a környékén több vas s lándzsa darabok találtat- 

nak’m -  olvassuk ugyancsak Pesty Frigyesnél. Hogy valóban lándzsákat találtak-e 
ott, vagy csak a terület elnevezését akarták így megmagyarázni, ma már nem tudjuk.

Zsana-Templomhegy. Gyevi Imre birtoka (154.)
„ Csontváz leletek. Tsana-pusztán Gyevi Imre birtokán szántás közben több régi 

ember-csontvázra bukkantak. A csendőrség bejelentette a dolgot a városi hatóság
nak, mely az ásatást folytatni fogja. A csontok eredete és kora még nincs megál
lapítva. ”гч Arról Révész is tudott, hogy „ Zsanán, a Gyevi földön gyepszántáskor a 
halomból számtalan kő darabok miatt alig szánthattak, egy ily kő alatt ujjnyi ma
gasságú, háromlábú öntött réz gyertyatartó találtatott... ”30 Azt sajnos ma már nem 
tudjuk, hogy ugyanarról a Gyevi-birtokról vagy földről szól-e a két híradás, s bárme
lyik összeköthető-e esetleg a Templomhegy néven ismert középkori lelőhellyel.

Balotaszállás-Halász D. tanyák (155)
Régészeti lőhelyet jelöl egy térképi bejegyzés a Zöldhalomtól D-re.31

Kunfehértó-Cselédtanya (193)
Ceruzás térképi bejegyzés tudósít lelőhelyről.32

Kunfehértó-Farkas tanya (NSZI 192. vagy 193. számú tanya) (194.)
1992. nyarán érkezett bejelentés a Thorma János Múzeumba, hogy a Várhely és 

Várhely lapos közvetlen közelében fekvő egykori Farkas tanyán homokhordás 
közben csontvázat találtak. A koponya a múzeumba került. A két említett lelőhely 
miatt is érdekesnek ígérkező feltáró munka sajnos nem hozta meg a várt eredményt, 
mert a hitelesítőnek szánt leletmentés négy napja alatt semmiféle régészeti leletet 
vagy egyéb, temetőre utaló nyomot nem találtunk.33

Kunfehértó-Ménesakol (195.)
„... mely sáncz nyomait mutatja, különben kaszálóak használtatik, Topánok több 

mint egy század óta bírják. ”34 A  lelőhely kizárólag e múlt századi híradásból ismert. 
Trillsam Márton birtokában levő múlt századi térképek szerint a Kovács-tanyától É- 
ra kb. 1 km-re volt a Topánok tanyája. A századforduló utáni térképeken Orbán 
tanyaként szerepel.35
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Kunfehértó-Pándi tanya (196)
Trillsam Márton egyik lelőhelytérképén az üdülőtelepre vezető út bal oldalán, a 

falu és a tó között félúton található Pándi tanyánál temetőt jelez. Feljegyzései szerint 
a „...tanyától E-ra sok, sorban fekvő csontvázat találtak még a háború előtt, amikor 
a földet forgatták. Mellékletet nem láttak a csontok mellett. Ez az egész, amit tudok. 
Ezen a helyen most egy körtés van és az Útfenntartó Vállalat telepe. Közvetlenül a 
Pándi tanya mellett (északra) találtam néhány elszórt emberi csontot... ”36 Ezek az 
információk nem elégségesek a lelőhely korának megállapításához.

Kunfehértó-Várhely (197.)
„... hármas sánczal körül vett halom kő tégla, maradványokkal... ”37 A helyszí

nen ezek a sáncok ma már nem figyelhetők meg.

Kunfehértó-Városerdő (198.)
A tó, a jánoshalmi határ és a Halas-jánoshalmi országút között fekvő Városerdő 

szélén 1961-ben szántáskor „vékony, nem magyar aranypénzeket” találtak, melye
ket állítólag a kiskunhalasi múzeumnak adtak át. Ennek azonban sem a gyűjtemény
ben, sem az adat- vagy irattárban nincs nyoma.38

Kunfehértó, Inoka-Pincehegy (227.)
„... az inokai tó alsó részétől nyugotra fekvő homok domb, közelében több 

régiség találtatott ”39 -  írja Pesty Frigyes. Révész jegyzetei alapján itt elsősorban kun 
kori lelőhelyet feltételezhetünk.40 A kun lelőhely mellett egy múzeumi térképi be
jegyzés 8. sz. régészeti lelőhelyet jelöl, de ennek pontos jelentéséről a múzeumban 
más adat vagy feljegyzés nem szerepel, a régészeti gyűjtemény sem tartalmaz innen 
előkerült leleteket.41

2. Újkőkor (i. e. 4000 -  i. e. 2500)
Rézkor (i. e. 2500 -  i. e. 1900)

Annak ellenére, hogy ebben az időszakban tőlünk Ny-ra, К-re és D-re számos 
nép vagy népcsoport élt és alkotott magas színvonalú kultúrát, egyelőre nincs régé
szeti bizonyítékunk arra, hogy a mai Halas határában is tartósan letelepedtek volna. 
Talán a klíma, talán a talajviszonyok nem tették lehetővé, hogy ez a terület is részt 
vegyen az emberiség történetének egyik legjelentősebb változásában, az őskőkori 
gyűjtögetésről a kőkori élelemtermelésre való áttérésben. A „neolitikus forrada
lom”, a földművelés és az állattenyésztés megkövetelte a letelepedést, melynek 
következményeként kialakultak az első falvak. Az újkőkor mintegy másfél ezer évig
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3. térkép. Őskori lelőhelyek Kiskunhalas belterületén
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tartó periódusában több nép és népcsoport váltotta egymást a Kárpát-medencében. 
Etnikai hovatartozásukat nem ismerjük, nevüket jellegzetes edénydíszítésük vagy 
jelentős lelőhelyeik alapján kapták.

Halas környéke -  és egyáltalán a Duna-Tisza közének É-D-i középső sávja -  
azonban egyelőre még őrzi újkőkori titkát. Az újkőkor korai szakaszában (kb. i. e. 
4000-3000) a dunántúli és az alföldi vonaldíszes kerámia népei közötti jórészt 
amolyan „senki földje”, s ez a helyzet az újkőkor középső részében (kb. i. e. 
3000-2800) csak annyit változott, hogy az alföldi vonaldíszesek egyik késői cso
portja, a szakálháti csoport népe elfoglalja a Duna-Tisza köze keleti harmadát. A 
korszak késői szakaszában (kb. i. e. 2800-2500) azután ismét lényegében lakatlanná 
vált a Duna-Tisza-köze legnagyobb része.

Az a kevés Halas környéki lelet, mely -  ha részben bizonytalanul is, -  az őskor
hoz köthető, nem változtatja meg a fenti képet. E leletek ugyanis szórványok, álta
lában felszíni gyűjtéssel kerültek elő, s az esetek többségében sem pontos lelet
körülményeiket, sem pedig kísérőleleteiket nem ismerjük. Őskori telep vagy temető 
tényleges feltárására eddig nem került sor, a gyér leletanyag pedig nem nyújt ele
gendő támpontot ahhoz, hogy környékünk e korszakbeli történetét akárcsak vázlato
san is felrajzoljuk. A halasi határ őskori történelme változatlanul fehér folt.

A város területén előkerült néhány őskori eszköz alapján egyelőre szintén csak 
feltételesen fogalmazhatjuk meg, hogy azok 4-6000 évvel ezelőtti emberi letelepe
dés nyomaira utalnak. Kivétel nélkül egyéb kísérő leletek nélküli szórványok, de 
mivel legtöbbjük pontos találási helye ismert, talán a jövőben tisztázható, hogy 
lelőhelyük egyben több ezer éves falvak területe-e.

Kiskunhalas-Templomhegy (1.)
A halasi Templomhegyen éppúgy, mint más települések hasonló elnevezésű 

részein, több régészeti korszak leletanyaga került elő. Az azonban egyelőre még 
bizonytalan, hogy őskori betelepedéssel is számolhatunk-e. Abból, hogy „... Ván 
Benjámin egy eltörött, csiszolt gránitból késztett s lyukasztott kőbaltát talált a mély
ből kiásott iszapban ”,42 még nem feltételezhetjük őskori falu meglétét. Az ugyanitt 
később talált obszidiánpenge43 a halasi múzeumba került.

Kiskunhalas-Feketehalom (7.)
Eke által kivetett kőbalta44 került a halasi múzeumba.

Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom (27.)
Több korszak leleteit ismerjük a Zöldhalomról, melyek közül legkorábbi két

ségtelenül egy kovakő és egy őskori edénytöredék.45 Mindkettő felszíni gyűjtésből 
származik.
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1. Őskori kőbalta. Kiskunhalas-Feketehalom (82.). TJM 63.28.1.

Kiskunhalas, Felsőkistelek, Sóstó - egykori fürdőház (28.)
Révész György feljegyzései szerint a múlt század közepén a „... Sóstó közelibe 

nyugatról ferdöház építésekor... egy kőfokos darab is találtatott. . .”.*6 A tárgy a 
Révész gyűjtemény más darabjaival együtt elveszett.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Fetter-tanyák környéke (35)
Az állítólag innen előkerült csiszolt kőbaltáról egy térképi bejegyzésen47 kívül 

nincs más adatunk, maga a lelet sincs meg. Mivel azonban pontos megtalálási helye 
ismert, későbbi kutatások még tisztázhatják, hogy szórvány leletről van-e csak szó, 
vagy egy őskori népcsoport letelepedésének konkrét bizonyítékai is előkerülnek-e.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Jung iskola (36)
Talán újkőkori megtelepedésre utaló agancsbaltái148 ismerünk a területről.

Kiskunhalas, Alsónyomás - Cifrahegy (57.)
Későbbi kutatásnak kell eldöntenie, hogy az innen előkerült 1-2 edénytöredék 

valóban őskorinak határozható-e meg, s szórványlelet vagy egykori telephez tartozó 
emlékanyag-e.49

Kiskunhalas, Alsókistelek, Sajtos rét (58.)
A Kisteleki tó és a Sajtos rét közötti földnyelven, igen nagy kiterjedésű területen 

több régészeti korszak leleteivel is számolhatunk. Feltehetően őskori letelepedésre 
utal néhány edénytöredék.50
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2. Őskori kőbalta-töredék. Balotaszállás (159.). TJM 61.58.1.
3. Őskori kőbalta töredéke. Kiskunmajsa, Tajó (132.). TJM 62.15.1.

Kiskunhalas (82.)
Kiskunhalasról, de sajnos pontosan meg nem határozott területről agancsbaltát51 

ismerünk.

Kiskunhalas? - Gimnáziumi gyűjtemény
Az egykori gimnáziumi gyűjteményből kőbaltát és kőfokost52 őriz a halasi múze

um, lelőhelyük ismeretlen, s bizonytalan, hogy egyáltalán a halasi határból származ- 
nak-e.

Kiskunmajsa, Tajó - Mészöly-tanya (131.)
A múlt század harmadik harmadában Budapestre került cserépedény-töredé

kekről Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyvi bejegyzésén kívül más információval 
nem rendelkezünk.53

Kiskunmajsa, Tajó - Gaál Orbán földje (132.)
Csiszolt kőbalta került a halasi múzeumba a tanya területéről. Pontos lelőhelyét 

egy térképi bejegyzés is hitelesíti.54

Balotaszállás (159.)
Közelebbről meg nem határozott helyről kőbalta55 töredéke került a halasi múze

umba. Az előkerülés körülményei is ismeretlenek.
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Balotaszállás - Szalai-tanya (160.)
A Kőhalomtól ÉNy-ra, kb. 500 m-re, egy lapos, tagolt dombháton felszíni gyűj

téssel nagyszámú, feltehetően őskori edénytöredék vált ismertté. A domb későbbi 
korszakokban is lakott volt.56

Kunfehértó-Maján villa „A” telep (199.)
A templomdombi településtől alig 1,5 km-re ÉNy-ra, ugyancsak őskori falura 

utalnak a felszíni gyűjtéssel előkerült kerámiatöredékek. A jánoshalmi Helytörténeti 
Gyűjteményben őrzött leletanyag pontos meghatározása elengedhetetlenül szük
séges lenne, már csak azért is, mert magát a lelőhelyet 1980-ban meliorációs mun
kák során gyakorlatilag teljesen feldúlták.57

Kunfehértó-Templomhegy (203.)
A letelepedésre különlegesen alkalmas, ezért évezredek óta szinte folyamatosan 

lakott Templomdomb közvetlen közelében Trillsam Márton őskorinak meghatároz
ható cserépanyagot gyűjtött össze.58

Az újkőkort követő, viszonylag rövid időtartamú rézkor első harmadában (kb. i. 
e. 2500-2300) a Duna-Tisza köze -  eddigi ismereteink szerint -  lényegében tovább
ra is lakatlan volt. A középső rézkor idején (kb. i. e. 2300-2100) a terület nagy 
részét belakta a tiszapolgári kultúra bodrogkeresztúri csoportja, a késői szakaszban 
(kb. i. e. 2100-1900) pedig a badeni kultúra népe.

Ennek ellenére egyelőre csak nagyon kevés olyan régészeti leletet ismerünk 
Halas határából, melyet biztonsággal e korszakhoz lehet kötni. E kevés információ 
is jelzi azonban, hogy rézkori leletek jövőbeni felbukkanásával mindenképpen szá
molhatunk környékünkön is.

Kiskunhalas, Felsőkistelek - Zöldhalom (27.)
Egyetlen biztos lelőhelyes rézkori leletünk egy felszíni gyűjtés során előkerült, 

talán a péceli kultúra népéhez köthető edénytöredék,59 mely a további kutatáshoz 
kiindulópontként szolgálhat.

Kiskunmajsa, Bodoglár - Ártányhegy (117.)
Egy kimagasló dombon néhány, réz- vagy bronzkori edénytöredék került elő, de 

e kevés számú lelet nem elegendő ahhoz, hogy biztosan rézkőkor-beli 
megtelepedéssel számolhassunk. A lelőhely sajnos homokbányászás miatt mára már 
erősen sérült, bolygatott.60

Balotaszállás - Kőhalomtól K-DK-re (168)
A kb. 300 m-re fekvő kerek dombháton több korszakból való leletanyag került 

elő, többek között réz- vagy bronzkori edénytöredékek és egy kovapenge darabja.61
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Kiskunhalas? - Gimnáziumi gyűjtemény
Az egykori gimnáziumi gyűjteményből kerültek ugyan a halasi múzeumba 

rézkori tárgyak (négy fületlen ill. fiiles köcsög) , 62 azonban pontos találási helyüket 
nem ismerjük, s az is bizonytalan, hogy valóban Halas környékéről származnak-e.

3. Bronzkor (i. e. 1900 -  i. e. 900)
Vaskor (i. e. 900 -  i. sz. kezdete)

Nagyjából 4000 évvel ezelőtt kezdődik az a korszak, melyet jellegzetes fémhasz
nálata alapján bronzkornak nevezünk. Körülbelül 1000 évig tartó, több szakaszra 
osztható ideje alatt folyamatos népvándorlás színtere volt a Kárpát-medence. Szá
mos népcsoport telepedett le hosszabb-rövidebb ideig, hogy azután újabb és újabb 
hódítóknak adja át helyét. Ezeknek a népeknek, népcsoportoknak sem ismerjük a 
nevét. Nem tudjuk azt sem, milyen nyelvet beszéltek. Csak földből előkerült emlék
anyaguk alapján lehet következtetni életmódjukra, szokásaikra. Mai elnevezésüket 
első lelőhelyük, jellegzetes edényeik vagy különleges temetkezési szokásaik alapján 
kapták.

A bronzkor korai szakaszának (kb. i. e. 1900-1700) legjelentősebb népességét 
zóki kultúra elnevezéssel illeti a szakirodalom a Duna-Tisza közén azonban 
viszonylag kevés leletet ismerünk ebből a korból. A középső bronzkorban (kb. i. e. 
1700-1300) a vatyai kultúra népeinek szállásterülete lesz vidékünk, de később való
színűleg éltek itt a különlegesen szép edényeiről ismert szeremlei kultúra emberei 
is. A bronzkor harmadik periódusából (kb. i. e. 1300-900) a halomsíros majd az 
umamezős kultúrák népességére utal a tágabb környékünkről előkerült, egyelőre 
ugyan meglehetősen kisszámú régészeti lelet.

Míg az előző korszakból alig néhány szórványleletet ismerünk, a halasi határ 
bronzkori betelepültségére már határozottabb adataink vannak. Környékünk bronz
kori történetének ismertetésére mégsem vállalkozhatunk. Az előkerült, biztosan e 
korszakbeli emlékanyag ugyanis szinte kivétel nélkül nem szakember vezette ása
tásból, nem szakszerűen dokumentált feltárásból származik. Esetleg már csak múlt 
századi feljegyzésekből tudunk róla, vagyis a pontos kormeghatározást segíthető 
tárgyak azóta elvesztek. Bár az egykori gimnáziumi gyűjteményből néhány kora
bronzkori bögre mellett rendkívül szép, elsősorban középső bronzkori urnák, edé
nyek kerültek a halasi múzeumba, ezek pontos lelőhelye sajnos ismeretlen. Az újabb 
felszíni gyűjtésekből származó -  elsősorban -  kerámiaanyag pedig olyannyira töre
dékes, hogy a korszakon belüli kormeghatározása nehézségekbe ütközik, s csak 
egy-egy hitelesítő ásatás tisztázhatná megnyughatóan az ismert bronzkori lelőhe
lyek pontos korát. Annyi azonban a halasi múzeumba került, a környékről származó 
leletanyag alapján biztonsággal állítható, hogy a terület a szórványos kora-bronzkori
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megtelepedés63 után a középső bronzkorban és a késői bronzkor idején a korábbi 
időszakokhoz képest jóval sűrűbben lakott volt.

Kiskunhalas-Templomhegy (1.)
Szinte minden település határában található egy olyan kiemelkedés, amit az 

emlékezet templomhegynek vagy templomdombnak hív. Az egykor a környezetük
ből jól kiemelkedő, olykor több oldalról is vízzel körülvett, jól védhető területek -  
ha nem is folyamatosan, de általában -  évezredeken keresztül lakottak voltak, 
hiszen igen alkalmasak voltak a letelepedésre. Ezért aztán több korszak leletei is 
előkerülnek földjükből. így van ez a halasi Templomhegy esetében is. Két híradás 
maradt ránk arról, hogy a múlt század közepén végzett földmunkák során régészeti 
emlékek kerültek felszínre.

Révész György a következőket írja: „Az érintett templomhegytől az átjáráson 
délről malomépítéskor több helyen temetés találtatott a föld színétől alig két láb 
mélységbe ...és hatlábnyira ismét temetés vagy emberi hulla is van. A szárazmalom 
építésekor több hullák találtattak. Vékonyas cserépből urna, benne hamu között fűz
fa  levél formájú réznyak ékesség, három egészben, több összetörötten, különös kis 
gömbölű vékony széjjel olvadt darabok és még amint kivehető két rézkarperec, 
összetörve, egy gömbölű metszett bronz hajtű, nem távol mellette mintegy fé l öl 
mélységre hosszasan tiszta fehéres hamuzók, hat és nyolc hüvejk vastagságban és 
felül rajta számtalan aprós kövek úgynevezett békasók vannak ettől délnyugatnak 
mintegy 5o ölre 1871-ben a földszínétől egy ölre több hullák találtattak, több csere
pek vagy hamuvedrek, de mind összetöröttek, egyikben igen vékony rézzel sodronyo- 
zott karperec és még több tollszár vastagságú réz, a vékonya többnyire széjjel 
tépetett, itt is a hamuvedrek vékonyabb cserépből, másformák, mint a rómaiaké, 
hihetően barbár vagy Arpádkori időszakbéli lehet. Itt közel pénz nem találtatott. A 
magyarok pogány korából valók lehetnek. ”64

A leletek a Révész-gyűjteményből később bizonyára a gimnáziumi 
gyűjteménybe kerültek. Itt láthatta őket Gyárfás István, aki 1877-ben -  a Révész
jegyzőkönyvek alapján -  az alábbiakat írja ugyanerről a területről: „... 1867-ik 
évben a tó medrén keresztül a szőlőkbe közlekedési útul töltés húzatván, ez út miatt 
a templomhegy keresztül metszetett, s elébb is ugyan, e hegy egy részének úttöltésül 
gyakrabban használásakor, most azonban ez emlékjelek még nagyobb mennyiségben 
tűntek elő. Az előforduló rétegek és tárgyak különféleségéből azt lehet következtetni, 
hogy e széles terjedelmű halom három korszakot képvisel. A déli oldalán előtűnt hul
lák, urnák, hamu, nyakék, fülbevalók, hajtű, kavics, cserepek, stb. római vagy bar
bár korszakra mutatnak... ”65

E két leírás együtt sem elegendő arra, hogy határozott biztonsággal kijelent
hessük, mely korszakbeli leleteket említ a két szerző. Annyi bizonyos, hogy 
csontvázas és hamvasztásos temetőt bolygatott a múlt századi útépítés. Utóbbi igen
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nagy valószínűséggel bronzkori, előbbi talán népvándorlás kori, közelebbről eset
leg szarmata. A leírás alapján azonosítható leletek azonban annak sem mondanak 
ellent, hogy mindkét temetőrészt a bronzkori halomsíros kultúrához kössük, ahol 
mindkét temetkezési forma egy temetőn belül is ismert.

1960 körül újabb földmunka történhetett a területen, melynek során újabb 
régészeti leletek kerültek elő. „... Az említett Templomhegy -  írja Horváth Attila 
akkori megyei múzeumigazgató -, a Harangos tóból kiemelkedő több dombhátból 
tevődik össze, s nemrégiben megépített macadam út szeli át. Az út Ny-i oldalán 
fekvő dombhátat tarolta le a jelenlegi építkezés, melynek folyamán a terület D-i 
részén néhány -  feltehetően -  középkori csontváz került elő. Mellőlük gyöngyök 
(mindössze egy kettős zöld gyöngyszemet őriztek meg) valamint vaskés és fenőkő 
kerültek elő”.66 Az ekkor megmentett vaskori leletekről lentebb teszünk említést.

Az építkezés a tél folyamán is folytatódott, s ennek során újabb leletek kerültek 
veszélybe. Vorák József -  aki a következő négy évben is többször járt a helyszínen,
-  egyebek mellett csontvázas és bronzkori umasírokról67 tudósít: „Jelentem, hogy a 
mai napon, 1961. január 3-án a múzeum megbízásából, a Bács-Kiskun m. TEFU 
Vállalat templomdombi építkezéséhez leletmentés céljából kiszállva alábbiakat 
tapasztaltam: A vállalat munkásai a folyó munka közben cseréptörmelékekre és két 
egymás mellett fekvő sírra bukkantak... Az építkezéshez a Templomdomb földjét 
használva fel, a munkások... a földet elkubikolják, s az ásással a domb közepe felé  
haladnak. Ásás közben bukkantak a két sírra. Bár nemrégiben a múzeum részéről 
figyelmeztetést kaptak, s a vállalat vezetősége is figyelmeztette őket, mégis a leletre 
csak akkor hívták fe l a múzeum figyelmét, mikor annak anyagát már az iroda- 
helységbe behordták. ” így azután csak a munkások emlékezetére hagyatkozhatunk 
abban, mi lehetett a sírokban: „A munkások egybehangzóan állítják, hogy a 
csontváz, a vasérc rög, a vassalak, a vasdarabok, a két agancskapa továbbá a két 
bögre, amit találtak, a sírok leletanyagát képezik... szét is szórták a sírok közelében 
talált cserépanyagot, többek között egy csontokkal telt urnát.... A sírok eredeti 
helyzetére csak a munkások hézagos elbeszéléséből lehetett következtetni. Ezek 
szerint a két sír csontváza egymás mellett, fejjel EK-i irányban, mintegy méteres 
mélységben feküdt. Egyik... arccal lefelé fektetve. A csontvázak mellé egy-egy 
cserépbögrécske volt mellékelve. Ezek közül egyiket az egyik munkás vitte magával, 
ki felszólításra megígérte, hogy azt beszolgáltatja a múzeumnak, másikat az épít
kezést tegnap megtekintő... mérnök.... ”68

Sajnos az anyag leltározása során nem jelölték meg, hogy ugyanezek a tárgyak
-  agancsszerszámok, 3 bögre, edénytöredékek -  kerültek-e a múzeumba.69 
Amennyiben igen, akkor a munkások emlékezetével volt probléma: a kis bronzko
ri bögrék nem lehettek együtt a sírokban vasdarabokkal. Ha viszont vastárgyak (fel
tehetően vascsat és vaskés maradványai) valóban edényekkel együtt kerültek elő, 
akkor utóbbiak elvesztek, s a két sír népvándorlás kori. Mivel nincs információnk
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arról, hogy akár az említett munkás, akár a mérnök beszolgáltatta volna a sírban 
talált edényeket, így azok nem azonosak a leltárkönyvben szereplő bögrékkel, a 
leletek népvándorlás-kori keltezését valószínűsíthetjük. Amennyiben valóban arccal 
lefelé fektetve feküdt a sírban a halott, s nemcsak már feldúlt sírt találtak a munká
sok, megkockáztatjuk a sírok avar voltát. E korszakban ugyanis -  ha mégoly ritkán, 
de -  előfordul ez a jelenség.

Kiskunhalas -Templomhegy (1.) - Ván József tanyája
Elegendő adatok híján nem tudjuk, hogy az itt előkerült temetőrész összefugg-e 

az előbb említett templomhegyi -  feltételezhetően későbronzkori-koravaskori -  
umatemetővel. „Az út túlsó oldalán folytatódó dombon áll Ván József tanyája. 
Nevezett portája elegyengetésekor urna-sírokra bukkant. Mivel a terület egy része 
még további, gépi erővel történő lehordásra kerül, melyet kérésünkre csak jövő 
hónapban kezdenek meg, célszerű lenne egy leletmentő ásatás során hitelesíteni 
mind az előkerült kora középkori telepet, mind pedig a kora vaskori urnatemetőt, 
melynekfolytatása a Ván József tanyájától D-re eső, művelés alatt álló földterületen 
még bizonyára fellelhető. ”in Vártak-e egy hónapig a földmunkával, nem tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy a javasolt leletmentésre nem került sor, így a fenti kérdések 
továbbra is megválaszolatlanok maradnak.

Kiskunhalas - Templomhegy (1.) mellett
Révész Györgytől tudjuk, hogy „ éppen az út melletti szélmalom épitésekoriföld

hordás s ásáskor” temetőt találtak, melyek a leírás alapján avar korinak gondolunk. 
Az viszont kevéssé valószínű, hogy a sírokban „ezüst és rézfüggők..., zablavas és 
sarun viselt patkó" együtt találtatott volna egy vagy több „kőgolyóval”, mely jel
legzetesen bronzkori lelet, s valószínűleg hálónehezékként használták.71

Kiskunhalas - Kölcsey Ferenc utca (8.)
Vilonya Sándor a telke földjéből elő

került bronzkori bögrét a halasi múze
umnak ajándékozta.72 Megfelelő kora
beli feljegyzések és helyszíni szemlék 
hiányában sajnos nem tudjuk megmon
dani, hogy telepről vagy temetőből ke- 
rült-e elő, esetleg szórványlelet volt-e.

4. Díszített bronzkori füles bögre. 
Kiskunhalas-K ölcsey u. (8.).
TJM 63.15.1.

60



5. Díszített bronzkori urnák töredékei. Kiskunhalas-Városi Faiskola (10.) 
TJM 55.163.2-4., 6 -7 .

Kiskunhalas - Szilády utca (9.)
Vorák József egy kisebb leletmentés során bronzkori bögrét hozott a múzeum

ba.73 Az előkerülés körülményeiről, esetleges egyéb leletekről nincs információnk.

Kiskunhalas - Városi faiskola (10.)
Az 1950-es évek közepén bronzkori edénytöredékek kerültek a halasi múzeum

ba.74 Feljegyzés nem készült, így a lelőhely jellegének pontosítására nem vál
lalkozhatunk.
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Kiskunhalas - Zsidótemető (12.)
Révész György feljegyzéseiből tudjuk, hogy „a Zsidótemetőben sírásáskor a 

földszínétől két lábnyira hamu között összetört gömbölű tollszár vastagságú bronz 
darabok, karika forma... csiga alakú cifra formára volt készítve, hogy mire 
használódott, nem tudni, és még találtatott ilyen ... a bronz korszakból,..., ott még 
sok gyöngyszemek is voltak, mely égetve, mind széjjel hullottak. ”75

Révész bronzkori datálását e leírás alapján el tudjuk fogadni. A ,,gömbölű toll
szár vastagságú bronz darabok” bronzkori ruhakapcsoló tüt jelölhetnek, a „karika 
forma... csiga alakú” tárgy pedig nagy valószínűséggel spiráldísz lehetett, mely 
ugyancsak egy bizonyos típusú bronzkori viseletre utalhat. A leletek valószínűleg a 
gimnáziumi gyűjteménybe kerültek, s később elvesztek vagy megsemmisültek.

Kiskunhalas - Lángi hegy (14.)
A Templomhegytől DK-re fekvő, kiemelkedő, hosszúkás dombháton több kor

szak leletei, köztük bronzkori település meglétére utaló edénytöredékek kerültek 
elő.76

Kiskunhalas, Felsőkistelek - Zöldhalom (27.)
Biczó Piroska a területen végzett régészeti feltárás során -  egyebek mellett -  

kevés számú bronzkori edénytöredéket is talált,77 melyek egykori településre utal
nak.

Kiskunhalas, Felsőkistelek, Sóstó - egykori fürdőház. (28)
„A Sóstó közelibe -  írta Révész György a múlt század közepén, -  nyugatról fer

dőház építésekor földhordáskor és árkoláskor a földszínétől néhol fél, néhol 1 
ölnyire ember, marha, kecske csontok is találtattak, számos terméskő darabok is, ott 
a föld több helyen hamuval kevert, sok cserépdarabok és egész kis félmeszejes... ily 
forma barnás színű cserép kancsócskák találtattak, továbbá fé l font nehézségű 
bronz, amely feszítéshez használtatott, egy bronz árforma is mellette találtatott, 
ezeket hihetően még a bronz korszakba használhatták, mert a vaskorszakban ezeket 
vasból készítették volna, egy kőfokos darab is találtatott ott. ”78

Csak a leírás alapján nagyon nehéz meghatározni az előkerült leletek korát. 
Annyi bizonyos, hogy a foldhordás egy csontvázas temetőt bolygatott, melynek 
kora -  datáló leletek hiányában -  ismeretlen. Mindössze annyit tudunk, hogy a 
halottak mellé ételmellékleteket tettek, ezt az állatcsontok jelzik, és bizonyára ló
vagy lovastemetkezéssel is számolnunk kell. Ezek alapján hajiunk arra, hogy 
népvándorlás korinak határozzuk meg a csontvázas sírokat. A „hamuval kevert” 
föld és a „sok cserépdarabok” azonban -  Révész kormeghatározásával egyezően -  
nézetünk szerint bronzkori települést sejtet, de a leírás alapján számolni lehet egy 
esetleges hamvasztásos temetővel is. A leletek közül a „feszítőforma bronzszer
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szám ” bizonnyal bronzkori tokosbalta esetleg csákány, a „ bronz árforma ” pedig 
valószínűleg ugyancsak bronzkori ruhakapcsoló tü vagy annak darabja. Sajnos a 
leletek -  talán a gimnáziumi gyűjtemény nagy részével együtt -  azóta elvesztek 
vagy megsemmisültek.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Nádas kopolya (34.)
Sem a régészeti gyűjteményben, sem az adat- vagy irattárban nincs nyoma 

annak, hogy mi került elő az itt található bronzkori lelőhelyről, melyről egy térképi 
bejegyzés tudósít.79

Kiskunhalas, Felsőszállás - Gyevi Benő földje (37.)
1955-ben Gyevi Benő jelezte a Thorma János Múzeum igazgatójának, hogy föld

jén régészeti leletek kerültek elő: „... Közlöm a Múzeum Igazgatóságával, hogy a 
várostól 5 km-re a szegedi út bal oldalán lévő földem mintegy 4-5000 n.öl-nyi 
területén a múlt évek folyamán szántáskor különböző régészeti leletek kerültek elő. 
A föld legutóbbi szántása során előkerült anyagokat e levéllel egyidejűleg a múze
umhoz megvizsgálás céljából eljuttattam. Közlöm továbbá, hogy a szóban forgó 
területen jelenleg búzavetés van és a földet aratás után gyümölcsös alá akarom for
gatni. E miatt láttam szükségét annak, hogy az előkerült leletekről a múzeumnak 
jelentést adjak és a gyümölcsös alá forgatás engedélyezését kérjem. A területen 
aratás után válik lehetséges további régészeti kutatás... ”80

A levélben említett, s a múzeumba küldött leletek hollétéről nincs tudomásunk, 
s mivel sem Halason, sem a környékbeli múzeumokban nem dolgozott régész, ez a 
lelőhely is elveszhetett volna a későbbi kutatás számára. Szerencsére azonban nem 
így történt, mert a lelőhelyről tudomást szerzett a Magyar Nemzeti Múzeum, s 
Szentléleky Tihamér még ugyanebben az évben a helyszint is megtekintette: „... A 
terület a Kiskunhalasról Szeged felé vezető makadám út EK-i oldalán fekszik 49. és 
48. kil.méterkő között, Gyevi Benő földjén. A felszántott földön cserépmaradványok 
láthatók. Gyevi Benő elmondotta, hogy az út melletti részen 6o cm-es mélységben 
urnamaradványokra bukkant. Két-három urna a művelés alkalmával el is pusztult. 
Az úttól mintegy loo m-re kisebb vas és bronztárgyak, nyilak kerültek elő. A begyűj
tött leletek között szerepel egy avar kori kis szíjvég. Allatmintás áttört, öntött tech
nikával készített. 1955. IX. 23. "8I

Sajnos, az említett leletek hollétéről nincs tudomásunk, de annyi bizonyos, hogy 
a lelőhely felkeltette a szakemberek érdeklődését. Rövidesen ugyanis Kiss György 
muzeológus is felkereste a helyszint: „Jelentés a Kiskunhalason végzett leletmen
tésről.... Szentléleky Tihamér szállt k i ... és ott megállapította, hogy a szóban forgó 
területen földmunkák során népvándorlás kori leletek kerültek elő, továbbá bronz
kori cserepek találhatóka területen... A föld tulajdonosa ... megmutatta azt az avar 
kisszíjvéget, amelyet a területen talált, azonban nem most, hanem még évekkel
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ezelőtt... A most lefolytatott fatelepítési munkák során csupán edénytöredékek kerül
tek elő. A területen csak igen kevés edénytöredék található, leginkább bronzkori 
urnafal töredékek. Csont vagy egyéb lelet nincs. A telepítést végző munkások bizony
sága szerint a telepítés során nem került elő lelet, csupán 4-5 edénytöredéket ástak 
ki, amit a föld szélén halomba dobáltak. Mindezek alapján további munkálatokat 
nem tartok szükségesnek. ...Kmét, 1955. dec. lo. Kiss György sk. muzeológus. ”82

Bár a jelentés „leletmentésről” szól, tényleges leletmentés nem történt, csak a 
helyszín újbóli megtekintése, a munkások kikérdezése és az információk rögzítése. 
Ennek ellenére több szempontból is jelentősek ezek a feljegyzések. Először is 
egészen pontosan ismeijük a lelőhely elhelyezkedését, s ez egy esetleges későbbi 
régészeti munka esetén alapvető fontosságú. Másodszor pedig azért, mert a helyszí
nen járt szakemberek kétséget kizáróan két korszakból származó régészeti leleteket 
tudtak megfigyelni. Ennek alapján a Gyevi földön több mint 3000 évvel ezelőtt 
bronzkori település volt, melyet a földmunka megbolygatott. Másfél ezer év múlva 
avarok is megfordultak ezen a vidéken, de az egyetlen kisszijvég alapján egyelőre 
nem tudjuk meghatározni, hogy egy időre le is telepedtek-e vagy csak átvonultak itt. 
Az a tény, hogy az „úttól mintegy loo m -re kisebb vas és bronztárgyak, nyilak” is 
előkerültek, melyek feltehetően egy avar kori településből származnak, inkább az 
előző feltételezést erősíti.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Csonka-tanya (Új Élet Tsz központja) (39.)
Még 1955 táján Csonka Mihály egy, a földjéről származó urnát ajándékozott a 

halasi múzeumnak.83 Két évvel ezután földmunka bolygatta az egykori hamvasztá- 
sos temetőt: „Földkitermelés közben a munkások bronzkori urnatemetőre bukkan
tak... a temető megbolygatott részén kétnapi munkával a felszínre kerülő urna- és 
edénytöredékeket megmentettük. ”84 -  olvashatjuk a magyarországi régészeti kutatá
sokat röviden ismertető sorozat 1960-as számában. Szerencsére azonban Janó Ákos, 
a halasi múzeum akkori vezetője ennél részletesebb feljegyzést is készített.

„Jelentem, a kiskunhalasi Felsőszállás pusztán, a várostól E-EK-i irányban, 
mintegy 3 km-re, 1957 őszén egyik TSZ munkásai útépítéshez földet termeltek ki. ... 
E munkálatok közben urnatemetőre bukkantak, a földkitermelés során az urnák egy 
része a földből kikerült s mélyebben fekvők pedig közvetlen a felszín alá kerültek. ... 
a munkások egyik urnát sokfelé repedve, de még egészben vették ki a földből. A többi 
darabjait a helyszínen szétszórták. Az esetről egy arra járó tanító adott hírt a 
múzeumnak. Mire a helyszínre kiszálltam, a földkitermelés már befejeződött, a 
területet pedig a közvetlen szomszédságban lévő nádas vize szinte elöntötte. A 
múzeumba került urnát restauráltattuk, a temetőből néhány jellegzetes edénytöre
déket behoztunk a múzeumba. A lelőhelyet nyilvántartásba vettük és térképeztük. 
Egyéb tennivaló azonban a késői bejelentés és pusztulás miatt már nem lehetett, a 
további veszély pedig megszűnt, így a bejelentés, leletmentés kérés is felesleges lett
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6. Díszített bronzkori edény töredéke. Kiskunhalas-Felsőszállás puszta (39.). TJM 59.6.2.

volna. 1959 nyarára ... a temető területéről is leszivárgott a víz. Augusztus hónap
ban újra kiszálltam, hogy a lelőhely helyzetét részletesen megvizsgáljam. Még ekkor 
is nagyon sok urnatöredékek találtam a területen, aminek egy részét Vorák József 
ált. isk. tanár és néhány tanuló segítségével összegyűjtöttem vigyázva a síronkénti 
csoportosításra. Néhány urnát közvetlen a felszín alól vettünk fel, de azok is olyan 
apró darabokban voltak, hogy összeállításuk alig lehetséges. A nagy rázkódás 
következtében és traktorok súlya alatt az edények darabjai eredeti helyükről el is 
csúsztak. Az összegyűjtött urnatöredékeket beszállítottuk a múzeumba, ezeket leltár
ba nem vettük. A leltárban az alábbi tárgyak szerepelnek innen: 1957. évi begyűjtés
ből: -  59.6.1-4. -  Temetk. urna, tál és 2 bögre -  59.7.1. bögre -  59.8.1. kis edény. 
1959. évi begyűjtésből: -59.33.1-6. -  edény fül, 3 urnatör., edényperem, urnatör. A 
temetőre leletmentő ásatást nem kértem, mert további veszélyeztetés nem forog fenn, 
ettől függetlenül alkalomadtán ajánlatos volna a területet szakembernek megvizs
gálni. Kiskunhalas, 196o.febr. 16. Janó Ákos sk. múzeumigazgató. ”85

Mivel azidőtájt a mainál jóval kevesebb bronzkori lelőhely volt ismert a megyé
ben, ezért egy újabb előbukkanása szinte szenzációszámba ment. Horváth Attila 
akkori megyei múzeumigazgató is megvizsgálta a helyszint: „...a terület azonban ... 
teljesen elpusztult. Próbálkozásunk, hogy a helyszíni nyomok alapján még viszony
lag ép helyeken sírmaradványokat keressünk, teljesen eredménytelen volt. Úgyszin
tén sikertelen volt a partfalak megnyesése is. A terület érdekessége, miután a temető 
háromnegyed része elpusztult, és kérdéses, hogy a megmaradt részeken sírok van
nak-e, csupán annyi, hogy egykor kettős körbe futó árok vehette körül a területet, 
melynek kitermelt földjét a két árok között töltésként halmozták össze, talán víz le-
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7. Bronzkori füles bögrék. Kiskunhalas- Felsőszállás puszta (39.) TJM 59.6.3-4., 61.39.2-3.

vezetés céljából, mivel csupán az alacsonyabb fekvésű helyeken követhető nyomon. 
...mindenesetre érdemes lenne az árkot egy helyen átvágni korának meghatározása 
érdekében. ”86

Sajnos, a lelőhely további vizsgálatára akkor nem került sor. így mára már csak 
ezek a feljegyzések és néhány edény és edénytöredék?1 őrzik a felsőszállási határban 
egykor élt bronzkori emberek emlékét.

Kiskunhalas, Alsószállás (46.)
Révész György Alsószállásról -  egyéb leletek mellett -  „... gömbölű, hegyes 

vékony hajtű forma réz...’m-tárgyat gyűjtött, mely a leírás alapján, feltételezésünk 
szerint bronzkori ruhakapcsoló tü lehetett.
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Kiskunhalas, Bogárzó-Bogárzóvölgyi csatorna (68.)
„Nagyjából a Keceli műút nyomvonalát követi a városból menet balra a 

Fehértóra vezető út (Cseresíki út)-tól a császártöltési útig a bogárzóvölgyi csator
na, amelyik az 1920-as években készült, előzőleg lapos, vízjárta, ingoványos hely 
volt. A térképvázlaton feltüntetett helyen temetőt, zsugorított sírt találtak. ”89 A szűk
szavú leírásból sajnos nem derül ki, hogy pontosan mi került elő: temető vagy csak 
egyetlen sír. Nem tudunk arról sem, találtak-e mellékleteket a sír(ok)ban, s ha igen, 
mi lett a sorsuk. A lelőhelyet -  ha némi bizonytalansággal is, -  a bronzkorra kel
teztük, a leírt temetkezési rítus az oka. Elsősorban ugyanis e korszak egyes népeire 
jellemző a zsugorított temetkezés, azaz az elhalt oldalra fektetése, lábainak fel
húzása, ezzel az ún. alvási póz imitálása.

Kiskunhalas, Bogárzó-Dömötör Lajos telkével szemben (69.)
„... a kiskeceli út másik oldalán zsugorított sírt találtak ”.90 Igaz ugyan, hogy e sír 

esetében sincs utalás arra, hogy a váz mellett voltak-e olyan leletek, melyek alapján 
a sírok kora kétséget kizáróan megállapítható lenne. A zsugorítás ténye azonban a 
lelőhelyet igen nagy valószínűséggel a bronz-, legfeljebb a rézkorra datálja.

Kiskunhalas, Bogárzó-Paprika tanya (70.)
Brecska Lajos agronómus bronzkori csákányt talált, melyet a halasi múzeumba 

szolgáltatott be.91 Sajnos nem sikerült a tárgy nyomára bukkannunk. A csákány 
találójának azonban két másik lelőhelyet is köszönhetünk ezen a területen.

Kiskunhalas, Rekettye - Paprika Antal Tsz. (73.)
Bronzbaltát őriz a halasi múzeum a tsz pontosabban meg nem határozott 

területéről.92

Kiskunhalas (84.)
Négy egyéb olyan tárgyat (bögre, tűzikutya, orsókarika, rézbalta) is őriz a halasi 

múzeum régészeti gyűjteménye, melyekről a leltárkönyvi bejegyzésekből csak 
annyit tudunk, hogy Kiskunhalas területéről kerültek elő.93 Nemcsak pontos találási 
helyük, de előkerülésük és múzeumba kerülésük körülményei sem ismertek, ezért a 
mai Kiskunhalas területének bronzkori történetéhez nem nyújtanak elegendő infor
mációkat.

Kiskunhalas? - Gimnáziumi gyűjtemény
A gimnáziumi gyűjteményből a Thorma János Múzeumba került tárgyak túl

nyomó része a bronzkorból származik. Az urnák, fazekak, bögrék, hálónehezékek 
pontos találási helye azonban nem ismert, s így az sem biztos, hogy valóban a halasi 
határból származnak-e. Pontos dokumentációk hiányában azt sem tudjuk, hogy a 80
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8. Bronzkori füles bögre. Kiskunhalas (84.) TJM 59.7.1 
9. Bronzkori füles bögre töredéke. Harkakötöny-Kötöny 31 (109.) TJM 88.21.1

tárgy hány lelőhelyről került elő, s vannak-e közöttük olyanok, melyek egy lelete
gyüttesbe tartoznak.94

Harkakötöny-Kötöny 31. tanya (109.)
Ugyancsak bronzkori falura vagy temetőre utal az a bronzkori füles bögre, amely 

a tanya szőlőjéből került elő.95 Egyéb leletekről nincs tudomásunk.

Harkakötöny, Kötöny - Lehőcz Lajos János tanyája (110.)
A 3000 ezer évvel ezelőtti bronzkori települést mára már csak az a néhány 

edénytöredék jelezte, amelyek mélyszántás során kerültek felszínre. Sajnos, a tele
pülés feltárására nem került sor.96

Kiskunmajsa, Bodoglár - Ártányhegy (117.)
Egy kimagasló dombon néhány, réz- vagy bronzkori edénytöredék került elő, de 

e kevés számú lelet nem elegendő ahhoz, hogy biztosan rézkőkor-beli megtelepe
déssel számolhassunk. A lelőhely sajnos homokbányászás miatt mára már erősen 
sérült, bolygatott.97

Kiskunmajsa, Bodoglár - Kőhalomtól Dny-ra, 500 m-re (118.)
Az ÉNy-DK-i kiemelkedésen összegyűjtött igen sok, de meglehetősen kicsi 

edénytöredékből egyelőre nem lehet eldönteni, hogy ős- vagy népvándorlás kori 
településsel kell-e számolnunk ezen a területen.98
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Kiskunmajsa, Bodoglár - Lajos-tanya, Kőhalomról DNy-ra 500 m-re (119.)
A viszonylag lapos, de tagolt szélű dombháton kevés, bronzkorinak meghatá

rozható edénytöredéket sikerült összegyűjteni."

Kiskunmajsa, Bodoglár - Kőhalomtól Ny-ra (120.)
A környezetéből kiemelkedő halom több régészeti korszakban is lakott volt. 

Bronzkori betelepültségére nagy számú edénytöredék utal.100

Balotaszállás - Református egyház földje (157.)
Révész György feljegyzései szerint: „Balotán a Ref. Egyház földjén az úgyne

vezett Lucái szél 1862. a homokot a szántóföldről elhordván ... sok ember-csontok 
találtattak, ugyanott sok cserép urnák is hamuval telve, többnyire a találók által 
széjjel törettek, de mégis megbízottam által két cserép urnát épen kaphattam hamu
val telve, benne kis réznyíl... Ott hihetően az átmeneti korszakban t.i. pogány és 
keresztyének összetemetkeztek a negyedik században...”'0' A leírás alapján a 
területen hamvasztásos bronzkori és szarmata temető is volt, de mivel e sírokat több 
mint ezer év választja el egymástól, természetesen szó sincs a „pogányok és keresz
tyének” összetemetkezéséről.

Balotaszállás, Négyeshatár - Kőhatár (167.)
A híres honfoglalás kori sir hitelesítő ásatása idején Dienes István, a Magyar 

Nemzeti Múzeum régésze több terepbejárást is végzett a környéken. így fedezte fel 
a balotai Négyeshatár-Kőhatárban egy bronzkori település nyomait: „... bronzkori 
cseréptöredékek (vatyai csoport?) bőven akadtak. A domb mellett lakó Ördögh 
Mihály ... elmondotta, hogy földmunkák során már sokszor bukkant rá itt házhe
lyekre és edényekre. ... elbeszélése során ő is vastag falú edényeket említett, amelyek 
érzésünk szerint inkább bronzkoriak lehettek. ”102 Egy közelmúltbeli terepbejárás 
során nagy mennyiségű, több korszakból származó leletanyagot sikerült a területen 
összegyűjteni, köztük -  főként a terület Ny-i oldalán -  bronzkori edénytöredékek is 
voltak.103

Balotaszállás, Kőhalomtól K-DK-re kb. 300 m-re (168.)
Egy kerek dombháton több korszakból való leletanyag került elő, többek között 

bronzkori edénytöredékek'04 is, melyek településre utalnak.

Balotaszállás - Sándor-tanyától DK-re, 100 m-re (185.)
Egy hosszú, lapos dombhátról, melyet két oldalról vizenyős részek vesznek 

körbe, bronzkori edénytöredékek és őrlőkődarab került elő. Az egykori település az 
egész dombhátat elfoglalhatta, ám annak DK-i részén jelenleg rét van, emiatt itt 
cserepeket nem sikerült összegyűjteni.105
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10. Bronzkori füles urna alsó része. Kunfehértó-Kovács tanya (204.) TJM 83.6.124.

11. Főzésnél tartóként használt tűzgúlák. Kunfehértó-Kovács tanya (204.). TJM 83.6.122.

Kunfehértó-Fatelep (Fűrésztelep, Gatter, Négyeskörzet) (200.)
Kőhegyi Mihály ásatási naplója szerint a leletmentést megelőző években, tehát 

1964 előtt három melléklet nélküli zsugorított váz is előkerült. A sírok pontos korát 
illetően azonban -  azon túl, hogy bizonnyal nem az itteni avar temetőhöz tartoztak, 
-  csak feltételezésekre vagyunk utalva. Az a tény, hogy a halottakat zsugorított, azaz
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alvási pózt utánzó helyzetben temették el, rézkorinak vagy bronzkorinak 
valószínűsíti a sírokat.112

Kunfehértó-Két rét (202.)
A tó DNy-i csücskénél, a Templomdombtól K-i irányban kb. 1 km-re edény

töredékek és tűzhelynyomok utalnak egy egykori bronzkori falura. A nagy 
valószínűséggel ehhez a telephez tartozó temetőből származik az a két urna és egy 
kisméretű füles bögre, melyeket Trillsam Márton terepbejárás során talált, s melyek 
a jánoshalmi Helytörténeti Gyűjteménybe kerültek. A területet jelenleg is legelőnek 
használják, érdemes lenne a közeljövőben hitelesítő ásatást végezni a lelőhelyen.106

Kunfehértó-Templomhegy (203.)
A több történeti korszakban is lakott, jól védhető domb közelében Trillsam 

Márton igen sok bronzkori edénytöredéket gyűjtött össze, melyek a jánoshalmi 
Helytörténeti Gyűjteménybe kerültek.107

Kunfehértó-Kovács-tanya (204.)
Az egykori Kőrös-ér mellett fekvő 

területet a környező vizek és szárazabb 
magaslatok régtől fogva alkalmassá tet
ték állattenyésztésre és letelepedésre 
Fehértó egyik legjobban kutatott lelőhe
lyén Trillsam Márton több régészeti 
korszak emlékanyagát gyűjtötte össze.
Legjelentősebbek ezek közül a bronzkor 
különböző periódusaiból származó -  és 
bronzkoros szakember által feltétlenül 
közelebbről meghatározandó -  leletek, 
melyek telepre és temetőre egyaránt 
utalnak.108 Külön említést érdemel az a 
korabronzkori gödör, melyet 1975-ben 
tárt fel.109 Vorák József akkori halasi 
múzeumigazgató is végzett terepbejárá
sokat a területen.110 A középkori telepü
lés leletmentése során Biczó Piroska, a 
halasi múzeum akkori régésze egy, a 
bronzkor késői szakaszára datálható falu 
egy részét is feltárta. Ennek során „... 
későbronzkori gödrök kerültek felszínre 
gazdag kerámiaanyaggal...

12. Bronzkori füles fazék. 
Kunfehértó-Kovács tanya (204.). 

TJM 83.6.174.

71



Magyarország területére a vaskor korai szakaszában lényegében a bronzipar 
hatalmas méretű kibontakozása jellemző. Nagy mennyiségben állt ugyanis rendel
kezésre réz és antimon, így a jobb hazai bronzeszközök messzi vidékeken is piacra 
találtak. Az első vaseszközöket azok a hódító lovasnépek hozták a Kárpát-meden
cébe, akiknek szoros kapcsolata volt a fejlett vasmüvességü kisázsiai területekkel.

Magyarország nyugati részén már a bronzkor végefelé letelepedtek az illírek, a 
keleti területeken pedig trák törzsek élnek. Utóbbiak helyét rövidesen a több nép
csoportból álló, legendás szkíták foglalják el, kiknek neve szittya alakban máig is 
tovább él. Birodalmuk központja az ukrajnai füves pusztákon volt, s nyugat felé ha
ladva egyre gyérülnek telepeik. Viszonylag kis számú régészeti anyaguk legszebb 
emlékei az aranylemezből készült szarvas-ábrázolások. Uralmuknak i. e. 300-250 
körül részben a Dunántúlt elfoglaló, nyugat-európai eredetű kelták terjeszkedése, 
részben az Erdély területén élő dákok szórványos benyomulása vet véget. Néhány 
évtized múlva, Pannónia és Dacia provincia megalakításával azonban új korszak 
kezdődik e két terület életében, amit az új hódítókról római kornak nevezünk.

A történeti Halas határából eddig csak szórványosan került elő olyan régészeti 
emlékanyag, mely teljes bizonyossággal a vaskorba datálható.

Kiskunhalas-Templomhegy (1.)
A több korszakban lakott Templomhegyen 1960-ban a terület egyengetése során 

„... néhány szórványos kora vaskori... urna töredékét és behúzott peremű tál darab
já t sikerült összegyűjtenem, s a munkások beszolgáltattak egy kis, kevéssé jel
legzetes, feltehetően kora vaskori füles bögrét. Ez utóbbi leletről igen szűkszavúan 
és zárkózottan nyilatkoztak, ezért megpróbáltam 50,- Ft jutalmat fizetni beszolgál
tatás fejében. Ezek után igen készségesen igyekeztek felvilágosítani, azonban mint 
kiderült, sírokat nem figyeltek meg, bár valószínűnek látszik, hogy sírokat pusztítot
tak el. ”m Horváth Attila akkori megyei múzeumigazgató azonban kénytelen volt 
megállapítani, hogy „ a leletek bejelentésekor a földmunka által érintett terület már 
csaknem teljesen lehordott volt, s ezért a leletmentés csupán a szórványos leletek 
begyűjtésére és meghatározására korlátozódott. ”114

Kiskunhalas? - Gimnáziumi gyűjtemény
Az egykori gimnáziumi gyűjteményből a múzeumba került ugyan néhány, keltá

nak meghatározható fazék, ám ezek pontos találási helye ismeretlen, s az is bizony
talan, hogy valóban Halas környékéről származnak-e.115

A vaskori leletszegénység nem Halas környéki jelenség, hiszen a Duna-Tisza 
közén is rendkívül kevés az e korba keltezhető leletanyag. A szórványosan előkerült 
egy-egy kelta telepnyom vagy még ritkábban dák edénylelet alapján azt kell 
feltételeznünk, hogy ez a terület azidőtájt alig-alig volt lakott. Ez a települési kép az 
időszámítás kezdete után azonban gyökeresen megváltozik.
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4. Szarmaták (i. sz. kezdete -  5. század első fele)

A szarmaták iráni eredetű és nyelvű lovasnomád népe a Volga vidékéről és a dél
orosz sztyeppéről indulva nagyjából akkor szállta meg az Alföldet, amikor a római
ak birodalmukhoz csatolták a Dunántúlt, Pannónia provinciát. Több törzsük közül 
először a jazigok települtek le a Dunától keletre, később csatlakoztak hozzájuk a 
rokon roxolán és alán törzsek is. Kezdetben -  Dacia provincia megalakításáig -  
szoros és állandó kapcsolatot tartottak főként az Al-Duna mellett maradt rokona
ikkal, kereskedelmük elsősorban a Kárpát-medencében hiányzó vas behozatalát 
célozta.

A két római provincia közé ékelődött szarmata törzsek ittlétük több mint 300 éve 
alatt folyamatos és állandó kapcsolatban voltak római birodalombeli szomszéda
ikkal. Viszonyuk hol háborús, hol békés volt, de kereskedelmi kapcsolataik sosem 
szüneteltek. Ezért olyan gyakoriak a szarmata leletanyagban a római eredetű tár
gyak.

A szarmata települések sűrűn egymás mellett helyezkedtek el, és gyakorlatilag 
teljesen kitöltötték a Duna-Tisza közét és a Tiszántúlt. Félig földbe mélyített házaik 
tapasztott falúak és nyeregtetősek voltak. Lovat, szarvasmarhát, juhot, sertést és 
baromfit tartottak, és földműveléssel is foglalkoztak. Viszonylag békés életüknek a 
Római Birodalom megdöntésére induló germán törzsek többszöri átvonulása vetett 
véget. A háborús időszakban jelentős szarmata tömegek vándoroltak ki a mai 
Franciaország és Olaszország területére, egy részük Észak-Afrikáig jutott el. Egyes 
csoportjaik azonban még az V. század második felében is a Dél-Alföldön éltek.

Annak ellenére, hogy Kiskunhalas környékén régész által feltárt szarmata tele
pülés- vagy temetőrész gyakorlatilag nincsen, a korábbi korszakokénál jóval több 
lelőhelyet ismerünk. Ennek oka, hogy a szarmaták településhálózata rendkívül sűrű 
volt, s ezért leletanyaguk -  főként a semmi mással össze nem téveszthető korongolt 
szürke kerámia -  a szántott területeken szinte mindenhol megtalálható. Ugyanakkor 
a múlt századi régiséggyűjtők különös becsben tartották a római pénzeket, s ahol 
ezek előfordultak, ott nagy valószínűséggel szarmata letelepedéssel számolhatunk. 
Eddigi ismereteink alapján is megkockáztatjuk, hogy sem a szarmaták előtt, sem 
utánuk egészen az Árpád-korig soha nem volt ilyen sűrűn lakott környékünk.

Kiskunhalas - Natkai sziget (Nagy Sziget,Népsziget) (6.)
Egyelőre bizonytalan, hogy az itt előkerült egyetlen gyöngyszemből116 valóban 

szarmata letelepedésre következtethetünk-e.

Kiskunhalas - Lángi hegy (14.)
A lelőhely már a múlt században is ismert volt: „... rajta urna darabok láthatók, 

s vidékéről Római pénzek kerülnek A nagy tónak egy kiszökellő laposa. ”ni A

73



Templomhegytől D-DK-re, kb. 300 m-re található, hosszan húzódó dombháton a 
közelmúltban, terepbejárás során több régészeti korszak leletei, köztük nagy szám
ban szarmata edénytöredékek kerültek elő.118

Kiskunhalas - MG. Technikum Kossuth telepe (15.)
1968. „...május hó 24-én F. Nagy József kiskunhalasi mezőgazdasági tanár 

szórványleleteket juttatott el múzeumunkhoz, melyeket tanítványai a kiskunhalasi 
Mezőgazdasági Technikum Kossuth telepe mögött, a répaföldön találtak... A kiskun- 
majsai műúton, Harkakötöny felé haladva, a 46-os km-kövön túl, az út bal oldalán 
van a MA VAUT állomás. Attól néhány méterre visz az útról balfelé letérve a dűlő a 
mezőgazdasági technikum Kossuth telepére. ...” -  írja helyszíni szemléjéről Vorák 
József múzeumigazgató, aki a közelben középkori falunyomokat is megfigyelt. A 
szarmata edénytöredékek a múzeum gyűjteményébe kerültek.119

Kiskunhalas - Tó mellett (16)
„A városban is többnyire ásás alkalmával, leginkább a tó közelibe római pénzek 

találtatnak, Probusé, Lorenus, aureliánus, Loviánus, Juliánus, Constantinus és 
Crispus rézpénzei, Domitiánusé is. tudósít Révész György.'20 Mivel azonban a tó 
annak idején jóval nagyobb kiterjedésű volt, mint ma, sajnos, nem tudjuk, hol ker
essük azt a szarmata telepet vagy telepeket, melyekre a római pénzek alapján 
következtethetünk. Dr. Nagy Lóránd a városközpont közelébe teszi a lelőhelyet.121

Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom (27.)
Néhány edénytöredék jelzi, hogy a Sóstó partján egykor szarmata település 

lehetett.122

Kiskunhalas, Felsőkistelek - Fejetéki forrás (29.)
A mellette levő „... homokos táj, mikor szőlőnek fe l fordíttatott, római pénz

darabok is, Diocletiánusé, Constantinusé, Constansé számtalan cserépedények is 
találtattak, de mind összetörettek... ” - írta Révész György. A szarmata letelepedésre 
utaló római pénzek mellett más korszakok leleteiről is volt tudomása.123

Kiskunhalas, Felsőszállás - Bíró Sándor tanyája (38.)
A Kiskunmajsai út melletti tanyán egy térképbejegyzés szarmata telepet jelez,124 

melyről azonban egyéb adatunk egyelőre nincs, s egyetlen lelet sem került innen a 
halasi múzeumba.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Csonka vagy Berki székje, egykori 
Vörös Október Tsz-től D-re 450 m-re (40.)

Egy lapos kis dombon -  egyebek mellett -  kevés szarmata edénytöredéket si
került összegyűjteni a közelmúltban egy terepbejárás során.125
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Kiskunhalas, Alsószállás - Darányi tanya (47.)
„Darányi István 1931-ben kapott egy ritka bizánci pénzérmét Constantinus 

korából. Az MNM Numizmatikai osztályán nem tudták azonosítani a meglevő 
katalógusok segítségével. Lelőhely: Halas, Alsószállás, 56. sz. Darányi tanya 
mögötti dűlőút és a vasút között. Szántáskor sárgás, agyagos talajt hord fe l az eke. 
A tanyától Keletre egy kicsit magasabb rész van. Északra ettől egy alacsony, vízál
lásos terület van. A pénzt kérésére visszaadtuk. ”126 Arról nincs tudomásunk, hogy e 
területen más, temetőre vagy településre jellemző leletanyag előkerült volna, ezért 
indokolt lenne a környéken terepbejárást végezni.

Kiskunhalas - Alsószállás (48.)
Révész több római pénzt is összegyűjtött: „... Romulust és Rémust ábrázoló 

pénz, Vespasianus, Hadrianus Antoninus ... Maximiánus, Auréliánus, Constantinus, 
Diocletiánus, Crispus, Valens rézpénzei...”™ kerültek birtokába. Mivel azonban 
pontos találási helyüket nem jegyezte fel, ma már nem tudjuk, Alsószállás mely 
részéről és egyetlen vagy több lelőhelyről kerültek-e elő a biztosan szarmata letele
pedésre utaló érmék.

Kiskunhalas, Füzes - Sajtos hegy (51.)
A régiségek iránti érdeklődéséről ismert Révész György saját földjén is gyűjtött 

régészeti leleteket, ahogy erről Pesty Frigyes tudósit: „... a kisteleki alsó réthez 
délre Révész György birtokában egy magaslat, mely szántó földnek használtatik, 
környékén cserepek és római pénzek találhatók. ”128 A római érmék alapján kétséget 
kizáróan szarmata település lehetett ezen a kiemelkedésen, bár az említett edény
töredékekről pontosabb leírással nem rendelkezünk. Egy közelmúltbeli terepbejárás 
a felszínen összegyűjtött kevés szarmata edénytöredék alapján megerősítette, hogy 
a területen szarmata település meglétével számolhatuk.129

Kiskunhalas, Füzes, Alsó rész (52.)
Révész György múlt század közepi ismeretei szerint „Füzesen az alsó részen 

római pénzek, Maximiánusé, Liciniánusé... ”130 kerültek elő, későbbi korszakokból 
származó leletek mellett. A római pénzek mindenképpen szarmata megtelepedésre 
utalnak. Dr. Nagy Lóránd térképén Füzes déli részén, a göbölyjárási határ közelében 
szarmata lelőhely-jelzés van, ez valószínűleg azonos a Révész-féle „ alsó rész” meg
jelöléssel.131

Kiskunhalas, Füzes, Észak (53.)
Dr. Nagy térképe ugyanakkor Füzes É-i csücskében is szarmata települést jelöl, 

de arról semmilyen információt sem közöl, hogy mi került elő innen.132
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Kiskunhalas, Alsónyomás - Czifrahegy (57.)
a város alsó végin kívül Kolozsváry szélmalma körüli víz által, - mely tó 

farkának neveztetik, hajdan sziget volt - körül vett domb régi csontokkal 
cserepekkel, körülte római pénzek is találtattak”™ -  írta Pesty Frigyes a múlt század 
végefelé. Mivel a nyomási Cifrahegyet semmilyen más forrás nem említi lelő
helyként, ma már nem tudjuk, honnan származik a római pénzek alapján szarmata 
lelőhelyre is utaló információ.

Kiskunhalas, Alsókistelek, Sajtos rét (58.)
A Kisteleki tó közelében, egy É-ról és D-ről egykor vízzel határolt, kiemelkedő 

lapos földnyelven rendkívül nagyszámú edénytöredék utal arra, hogy ezen a terü
leten is nagy kiteijedésü szarmata faluval számolhatunk.134

Kiskunhalas, Alsókistelek, Bibó-tanyai major (59.)
A Kisteleki tótól Ny-ra, kerek, lapos dombháton kevés szarmata edénytöredék 

utal egykori szarmata falura.135

Kiskunhalas, Alsókistelek, Kisteleki tó (60.)
A tó déli partjánál nagyszámú szarmata edénytöredék került elő felszíni gyűjtés 

során, melyek nagy kiterjedésű településre engednek következtetni.136

Kiskunhalas, Alsókistelek, Tóth-tanyától É-ra (61.)
A dombháton -  a valószínűleg annak idején is vízzel körülfogott település terü

letén -  nagyszámú szürke, korongolt, jellegzetes szarmata edénytöredék került elő 
felszíni gyűjtés során.137

Kiskunhalas, Alsókistelek, Vilihomokoktól D-re (62.)
Dr. Nagy térképén szarmata lelőhelyet jelez, azt azonban ma már nem tudjuk, 

milyen leletek alapján.138

Kiskunhalas - Alsókistelek (63.)
Révész György az alsókisteleki leleteket sajnos a lelőhelyek konkrét megne

vezése nélkül foglalta csak össze: ,,Alsókisteleken római érmek, amint kivehető, 
Júliusé, Hadrianusé, Constantinusé, Flav. Constantinusé és még Constopdis körirat 
is, másik lapon Űrbe roma romulus és Rémus és nőstény farkassal, hihetően Nagy 
Constantin verethette ezen formára. III. Valentiniánus aranya,... több ismeretlen 
római pénzdarabok, kis karneol kő, csont, sok vastag cserép darabok, ott a föld  
vetés kövér, termékeny. Vas fibula darab. ”139 E feljegyzés szerint nemcsak a római
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pénzek alapján következtethetünk a terület szarmata kori benépesülésére. Ugyanerre 
a korszakra utal a kis féldrágakő-gyöngy és a vas ruhakapcsoló tü, mindkettő jel
legzetes szarmata lelet. Révész nem jelzi azonban, hogy ember- vagy állatcsontokról 
van-e szó, így nem tudjuk, temetőre vagy településre bukkant-e. Ahogy sajnos azt 
sem rögzítette, hogy a felsorolt leletet egyetlen lelőhelyről származnak-e (ez esetben 
a Sajtos hegyet valószínűsíthetjük), avagy az alsókisteleki határ különböző pont
jairól kerültek-e elő.

Kiskunhalas, Debeák - Szarkás (65.)
Révész Györgytől tudjuk, hogy a múlt század közepén „Debeákban a legelő 

környékén a futóhomokos tájékról a római pénzekből II. Valentiniánusé, Próbusé, 
Constantiusé, Diocletiánusé, Constantinusé Crispusé és Constans rézpénzei talál
tattak... ”140 Arról sajnos nincs információnk, hogy pontosan melyik részről vagy 
részekről kerültek elő a pénzek, s azt sem tudjuk, voltak-e egyéb leletek is mellet
tük. így csak annyit állapíthatunk meg, hogy Debeák területén egy vagy több 
szarmata településsel számolhatunk. A Révész-jegyzőkönyv alapján készített 
térképén dr. Nagy Lóránd a Rókalikastól EK-re, a Fodor és Daci tanyák között jelöl 
szarmata lelőhelyet.141

Kiskunhalas, Bogárzó - Dömötör tanya (71.)
Egy adattári feljegyzés szerint „ 1972. március 21. Szabó István, Kiskunhalas, 

Bogárzó 28. Beszolgáltat három római pénzt, s egy velük együtt talált bronzfibulát. 
(Kisebb típus, egyszerűbb, teljesen ép). Lelőhelyük: Szabó István háztáji földjén, 
Bogárzón, a Kinizsi Tsz területe, a Dömötör tanya mellett... A cserepeket sokáig 
dobálgatta a földön, talán még ott van. (Valószínűleg szarmata telepről van szó.). ”142 
A korszak meghatározása helyes, mivel a fibula (ruhakapcsoló tű) a szarmata 
emlékanyag jellegzetes lelete. Sajnos, sem a pénzek, sem az ékszer nem lettek be
leltározva, így valószínűleg elvesztek.

Kiskunhalas, Rekettye - Kuszot föld (74.)
„Rekettyén Constantinus magnus réz, nője Fausta Crispus, Valens, Constans, 

Flav. Constantinus pénzeit, réz gyilkot, vagy tőrt, kis öntött réznyilat a Kuszot földön 
szántáskor ... kiégetett cserép forma...” Kuszot tanyát nem sikerült azonosítani. 
NSZI szerint a rekettyéi 113. sz. tanya Kusztos Mihály birtokában volt, lehet, hogy 
a Kuszot név a többszöri másolás során keletkezett elírás.

Kiskunhalas, Rekettye, Kis rekettye (75.)
„... kis Rekettyén... öntött rézdarabot... rézkarikát vagy gyűrűt itt közel karneol 

és üveg gyöngyszemek, más kis rézkarikák is találtattak. ...római pénz is 
Diocletiánusé, Faustináé, Constantinusé is találtatott. ”143 A római pénzek és a 
gyöngyök is szarmata letelepedést jeleznek, azonban sajnos a pontos találási hely 
nem ismert.
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Kiskunhalas, Felsőöregszőlők - Szőlőhegy vagy Pirtó - Szőlőhegy (81.)
Egyéb korszakbeli leletek mellett Domitiánus-érme került innen a Révész- 

gyűjteménybe.144 A lelőhely azonosítása bizonytalan: vagy a várostól Ny-ra fekvő 
Öreg-szőllőkről vagy pedig a Pirtó-Soltvadkert határánál levő Szőllőhegyről van 
szó. Utóbbi biztosabb, mert az akkori halasi belterületi rész lelőhelyeit Révész fel
jegyzéseinek más helyén, együtt ismertette.

Kiskunhalas (83)
„Kiskunhalas megyei város 9.771/1941. kig. sz. MNM Igazgatóságának Bpest. 

Kiskunhalas megyei városban házlebontás közben talált régi pénzeket további 
eljárás végett hivatalos tisztelettel megküldöm. Kkhalas, 1941. aug. 4. Polgármester 
megbízásából: (olvashatatlan aláírás) sk. főjegyző. ”149 Csak feltételezni tudjuk, 
hogy szarmata, esetleg Árpád- vagy középkori pénzekről van szó. Sajnos, nemcsak 
az éremlelet előkerülési körülményeiről, hanem további sorsáról sincs tudomásunk.

Kiskunhalas (85.)
Az egykori gimnáziumi gyűjteményből ép bögrék, tálak, bronz ékszerek, gyön

gyök őrződtek meg, s jutottak a Thorma János Múzeumba.148 Sajnos szépségükön és 
azon a feltételezésen túl, hogy bizonnyal Halas környékéről származnak, semmiféle 
értékelhető információt nem nyújtanak vidékünk szarmata kori történetére 
vonatkozóan.

Kiskunhalas (88.)
Ugyancsak nem ismerjük a pontos lelőhelyét egy terra sigillata-darabnak és 

edénytöredékeknek'45 továbbá egy gyöngynek146 és egy orsókarikának,147 melyekről 
csak annyit tudunk, hogy valahonnan a mai Kiskunhalas területéről kerültek elő.

Kiskunhalas?
Pontos feljegyzések híján sajnos a halasi múzeum régészeti gyűjteményébe 

került edénytöredékek és orsógomb150 találási helye nem ismert.

Kiskunhalas?
Ugyancsak nem állíthatjuk teljes biztonságban egy kísérőleletek nélküli 

orsókarikáról,151 hogy valóban a város határából származik-e, vagy csak a találó 
lakhelyét jelzi-e a leltárkönyvi bejegyzés.

Kiskunhalas?
Raktárköltöztetéskor került elő egy szarmata sírlelet, melyben karéj os korong- 

fibula és gyöngyök voltak. Semmiféle feljegyzés nem utal sem a pontos lelőhelyre, 
sem az előkerülés idejére, egyéb körülményeire.152
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13. Szarmata kori bronzkarkötők és gyöngyök. 
Harkakötöny, Harka-Vasútállomás (101.). TJM 79 .19.1-2 .

Pirtó, Ny-i rész (96.)
„... Probus, Diocletiánus, Constans, Constantinus római pénzek, ezek a nyugoti 

részen... ”153 -  olvasható Révész György feljegyzéseiben. Sajnos a pontos helymeg
nevezés nélkül a szarmata falu pontos helye csak e leírás alapján nem azonosítható.

Harkakötöny, Harka - Vasútállomás (101.)
Feltehetően szarmata női sírból két bronz karkötő és 28 db pasztagyöngy került 

a halasi múzeumba.154

Harkakötöny, Harka, Kandó - Pataki Istvánná tanyája (102.)
A harkai Kandó nevű részen fekvő tanya mellől egy lelkes múzeumbarát karkö

tőket, gyöngyöket, cseréptöredékeket hozott be a halasi múzeumba. E leletek arra 
utalnak, hogy ezen a helyen szarmatakori település és temető is van a földben.15S

Kiskunmajsa, Bodoglár-Lajos tanya, Kohlomról DNy-ra 500 m-re (119.)
Kevés világosszürke edénytöredék és egy orsókarika utal arra, hogy hosszabb- 

rövidebb időre ezen a területen is megtelepedtek a szarmaták.156
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Kiskunmajsa - Felsőbodoglár (121.)
Közelebbről meg nem határozott helyről szarmata edénytöredékek kerültek a 

halasi múzeumba,157 melyek egykori szarmata települést jeleznek.

Kiskunmajsa, Bodoglár - Köveshalom (122.)
Ugyancsak felszíni gyűjtés eredményeképp került a halasi múzeumba a Köves

halomtól ÉNy-ra, 150-200 m-re talált nagyszámú szarmata edénytöredék. A kör
nyék földrajzi helyzete alapján feltételezhető, hogy az egykori szarmata falut három 
oldalról víz vette körül.158

Kiskunmajsa, Bodoglár - Csődörhalom (123.)
ÉNy-ra 500 m-re, egy kerek, lapos dombháton felszíni gyűjtéssel nagyszámú 

szarmata edénytöredék került elő. Ezek alapján a szarmata település a korszak késői,
4. század végi szakaszából származik.159

Kiskunmajsa, Bodoglár - Ördögárok (124.)
Révész György jegyzeteiből tudjuk, hogy „Bodogláron az Ördögárokba kút- 

gödör ásásakor Trajánus ezüstpénze, később mellette szántáskor szinte Trajanus 
rézpénze, Romulus emlék pénze, Maximinus, Constantinus Constans és Constantius 
rézpénze. . . ”'60 került elő. Az Ördögárok megjelölése sajnos nem elegendő ahhoz, 
hogy az egykori szarmata lelőhely pontos helyét megállapíthassunk. A dr. Nagy 
Lóránd által -  elsősorban a /?évávz-feljegyzések alapján -  késztett térképen Bodog
lár É-i részén, a Brecska-tanya mellett jelöli szarmata településre utaló római pénzek 
lelőhelyét.161

Kiskunmajsa, Tajó - Farkas tanya (133.)
„Jelentem, hogy f. hó 14-én a kiskunhalasi Tajó pusztáról egy db. cserép edényt 

hoztak be a múzeumba, amit az ottani általános iskola környékén, az Állami Gazda
ság területén szőlő alá forgatás közben talált egy iskolai tanuló. A gyerek a tanító 
biztatására hozta be az edényt a múzeumba, és elmondta, hogy a lelőhelyen a for
gatást végző traktor cserépdarabokat, csontokat és koponyát is hozott a felszínre. Az 
edény véleményem szerint kelta vagy szarmata lehet. Teljesen ép állapotban van'61 
... Arra kérem egyben az Adattárat, hogy amennyiben erre lehetőség van, a mosta
nában mind sűrűbben előkerülő régészeti leletek megtalálói és a múzeumba beszál
lítói jutalmazására múzeumunknak 300 Ft-ot kiutalni szíveskedjék, hogy abból apró 
részletekben kifizetéseket tudjunk eszközölni. Ha a leletek beszállítását soha nem 
díjazhatjuk, nem számíthatunk arra, hogy a lelőhelyek felderítésében, a leletek meg
mentésében a munkások és gyerekek továbbra is támogatni fogják a múzeumot. 
Fenti edénylelet előkerülése helyén e pillanatban a munka szünetel, de a föld for
gatását a napokban folytatni fogják. Kiskunhalas, 1961. február 15-én. Janó Ákos 
múzeumigazgató, sk. ”163

80



14. Szarmata kori sötétszürke, korongolt edény alsó része. 
Kiskunmajsa, Tajó-Farkas tanya (133.) TJM 61.38.2

Az ügyintézés gyorsan zajlott. A MNM TM alig egy hét múlva átutalta a kért 300 
Ft-ot, és kérte, hogy „amennyiben a Tajó pusztán végzendő földforgatás alkalmával 
jelentősebb leletek kerülnének elő, szíves újabb” értesítést kémek.164

Újabb egy hét múlva Janó Ákos jelezte a MNM Történeti Múzeumának, hogy 
„ Vorák József múzeumi tudományos munkatárs március hó 1-én kiszállt Tajó pusz
tára, és megtekintette azt a lelőhelyet, ahonnan néhány nappal ezelőtt szarmata 
edény került be a múzeumba. ”165

Maga Vorák József így ír erről a helyszíni szemléről: „Jelentem, hogy mai napon 
Táj óra kiszállva, alábbiakat tapasztaltam: Azt a területet, melyről néhány nappal 
ezelőtt Farkas István, a tajói iskola tanulója szarmata cserépedényt és emberi cson
tokat szolgáltatott be a múzeumnak, az Állami Gazdaság szőlő és gyümölcs alá 
mélyen felszántotta. A szántást végző sztalinyec kb. 80 cm mélyen forgatta meg a 
földet... Terepbejárás alkalmával összegyűjtött szarmata és középkori cserépmarad
ványokat, továbbá egy vasból készült fibula maradványt mellékelem,166 A már fel
szántott területen ásatást végezni a szántás mélysége miatt ma már célszerűtlen 
lenne. A friss szántás melletti... volt hereföld azonban egyelőre nem kerül mélyszán
tás alá. Mivel a terepbejárás alkalmával ott is találtunk cserépmaradványokat..., 
mielőtt ezt a területet újabb művelés alá fognák, célszerű volna ott szakszerű ásatást
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15. Szarmata kori agyag orsókarikák. 
Kiskunmajsa, Tajó-Farkas tanya (133.). TJM 61.38.29-31.

folytatni... Kiskunhalas, 1961. március hó 2-án. ”167
A tervezett feltárásra, leletmentésre azonban sajnos nem került sor. Pedig a 

terület nagyon ígéretes szarmata kori lelőhely volt, amit az is bizonyít, hogy néhány 
évvel ezután Farkas István újabb leletet vitt be innen a halasi múzeumba, egy igen 
ritka darabot, egy római katonai diploma töredékét168 (1. színes kép).

Kiskunmajsa, Tajó - Mészöly-birtok (134.)
Az 50-es évek közepén szarmata edény került e területről a halasi múzeumba.169
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Kiskunmajsa, Tajó, Tajói telek (135.)
Dr. Nagy Lóránd térképén itt szarmata települést jelöl, de arról nincs adatunk, 

milyen leletek vagy információk alapján.170

Kiskunmajsa, Tajó (141.)
„ Tájon római pénzek Marcus Aurélius Antonius, Crispin-a Commodus nője, 

Constans, Constantius Flav. Julia Mamaea, Filippus nője, továbbá rézfüggők 
...rézkarika vagy gyűrű... vas fokos is, mellyel embert lováról leránthatták, bronz 
hajtű, bronz fejes gyűrű. ”171 Sajnos, a tárgyak pontos találási helye nem ismert. A 
római pénzek környékbeli szarmata letelepedést jelezhetnek.

Kiskunmajsa, Tajó (142.)
A 60-as évek elején edénytöredékek, fibulatöredék, gyöngyök és orsókarika 

került a halasi múzeumba. Arról azonban nem készült feljegyzés, mi a leletek pon
tos találási helye, voltak-e embercsontok vagy edénytöredékek a környéken, azaz a 
tárgyak temetőből -  ez a valószínűbb, -  vagy telepről származnak-e.172

Zsana - Eresztő, Eresztői iskola (146.)
Dr. Nagy Lóránd az iskola és a Kőkút közötti részen szarmata települést jelöl, 

arról azonban nincs információnk, mi került elő innen.173

Zsana - Eresztő (147.)
Az eresztői határrészről más korszakbeli leletek mellett „..., római pénz is M.an. 

Antonius, Faustina Constantiné is... ” került Révész György birtokába a múlt század 
második felében.174

Zsana - Gyárfás István birtoka (151.)
„A Keleti rész kőkútnak is neveztetik, ... jelenleg Gyárfás István birtoka. E 

kőbánya környékén árkoláskor római hamveder, s megaranyozott két régi karperecz 
találtatott. ” -  tudósít Pesty Frigyes a múlt század harmadik harmadában.175 A 
leletről más információnk nincs, Révész György nem említi.

Zsana - Terbe-tanya (152.)
A ciprusszéki részen fekvő tanya mellett különleges lelet, egy aranypénz került 

elő, melyet szerencsére találója a halasi múzeumba juttatott. Abban a reményben, 
hogy a lelőhelyen egyéb tárgyak is előkerülhetnek, Horváth Attila akkori megyei 
múzeumigazgató a következő évben fémkereső műszerrel kutatta át a környéket: „... 
23-án ... Kiskunhalasra indultunk.... Mivel az elmúlt évben Zsana községből 
Herachlius feliratú au. solidust szolgáltattak be a Thorma János Múzeumnak.
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Kiskunhalason Janó Ákos múzeumigazgató és Vorák József muzeológus csatlakozott 
hozzánk és együtt Zsanára mentünk. Itt a találó által korábban megjelölt helyen, a 
Kiskunhalasról a Zsana községbe vezető úttól E-ra, a község előtt mintegy 500 mre 
az út mentén szikes, alacsony fekvésű. ENy felé kiszélesedő rét szegélyezi. E-i szélén 
évek óta magasabb fekvésű szántón a Tsz.szel kötött szerződés értelmében paprikát 
termel a találó. 1964. év tavaszán a vízben álló rétet megkerülve bukkant a paprika 
tábla DK-i sarkában... az éremre. A leírt helyet ...felszíni módszerrel alaposan átku
tattuk... számos vashulladékon kívül egyebet nem találtunk... ”176

Balotaszállás - Református egyház földje (157.)
Révész György jegyzetéből a bronzkori lelőhelyek tárgyalásánál már idéztünk: 

„Balotán a Ref. Egyház földjén az úgynevezett Lucái szél 1862. a homokot a szán
tóföldről elhordván 16 rendes sírt lehetett megolvasni, ráhordott sok ember-csontok 
találtattak... Fibula és egy Constantius réz pénze /35o-ik és Збо-ig/, több darab vas 
és réz nyíl csontok között is találtatott... ”177 A római pénzek és a ruhakapcsoló tű 
alapján egyértelműen szarmata temető volt a területen. Sajnos, a pontos lelőhelyet 
nem sikerült azonosítani, bár a református egyház birtokára történő utalás nagy 
segítséget jelent a helyszín pontosításában.178

Balotaszállás, Alsószállás - Orbán tanya (169.)
Egy térképi bejegyzésen kívül, mely Göbölyjárás közepén szarmata falut felté

telez, nincs ismeretünk arról, hogy e területen mikor, milyen leleteket találtak.179

Balotaszállás - Sándor tanyától K-re (170.)
Méri István, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze 1951-ben Kiskunhalas 

környékén régészeti terepszemlét tartott, s ennek során járt a balotai Kőhalomnál is: 
„... közelében, attól DK felé, a vizenyős terület K-i partján, ENy-DK felé húzódó 
nagy kiterjedésű szarmata település van. Nagy Czirok szerint Szabó K. innen két 
malomkövet vitt el azzal, hogy azok fontosak a magyar őrlés fejlődése szempont
jából. Ugyanitt ép fazekat is találtak, ami Elő G. Ferenc tanyájára került, de azóta 
elkallódott. ”180

A szakember véleményét egy, a közelmúltban ugyanitt végzett terepbejárás is 
igazolta, melynek során igen sok edénytöredéket sikerült összegyűjteni az egykori 
szarmata falu területéről.181

Balotaszállás - Alsóhalom (171.)
A területről a közelmúltban -  más korszakbeli leletek mellett -  néhány szarmata 

edénytöredéket sikerült összegyűjteni.182

Balotaszállás - Keleti rész (177.)
Révésznél olvasható, hogy „... e keleti részen több római pénz Hostilianus,
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Diocletiánus 1-ső Valentinianus réz pénzei jöttek birtokomba még Antoniusé 
Comodusé is. ”183 Dr. Nagy Lóránd, az ismert halasi numizmata a Révész-feljegy
zések nyomán készített térképén a Dicső tanyától ÉK-re, a Sípos tanyától D-re, a 
pusztamérgesi határ mellé teszi a lelőhelyet.184

Kunfehértó - Várhely (197.)
Révész György ismeretei szerint „Fehértón a Várhegynél, melynek hármas sánca 

volt, itt római és magyar pénzek is találtatnak, hihetően előbb rómaiak, utóbb ma
gyarok is használták a várat. Constantiunus Magnus, Fláv. Constantinus, Constans, 
Valens rézpénzei... ” kerültek elő az általa Várhegynek nevezett területen.185 Az álta
la említett sáncokról ma már nincs egyéb információnk, s nem tudjuk, milyen kor
szakból származik. Egyelőre azonban a szarmatáknál korábbi megtelepedésre nin
csenek régészeti bizonyítékok.186 A lelőhelyet dr. Nagy Lóránd térképe is jelzi.187

Kunfehértó - Templomhegy (203)
Már a múlt században is kerültek elő szarmata megtelepedésre utaló római 

érmék. Révész György birtokába az alábbi leletek kerültek: „Fehértón a templom
hegytől délfelé a szántóföldek között római pénzek, Néró, Licinius, Liciniánus, 
Constantinus, Constans, Lucilla, Lucius Olius nője, Apis rézpénze ... ”188 Arról 
sajnos nincs tudomásunk, hogy milyen egyéb leletek kerültek akkoriban még elő 
innen a szarmata korból. Közel egy évszázad múlva gyűjtött össze Trillsam Márton 
a domb K-i szélén szarmata edénytöredékeket, melyek egykori szarmata falu meg
létére utalnak.189

Kunfehértó - Kovács tanya (204.)
Biczó Piroska régész az itt talált középkori település leletmentése során a már 

említett bronzkori településrészlet mellett feltárt „...5 szarmata sírt, amelyből kettőt 
árok kerített. Peltafibula, pasztaberakásos korongfibula, 2 db. Gyermeksir közelé
ben kör alakú gödörbe háziállatok maradványait temették... ”190 Felszíni gyűjtésből 
két bronzkarkötő is előkerült.191

Kunfehértó - Kertészeti és Magtermelő ÁG silógödrei (206.)
1954-ben az ÁG területén két silógödröt ástak. Az előkerült két sír közül az 

egyiket teljesen feldúlták, a másik ép volt. A találók szerencsére értesítették a Thor- 
ma János Múzeumot, de arról, hogy az ép sír feltárását a múzeum végezte-e, fel
jegyzés nincs. A gazdaság azt is jelezte, hogy a munkát tovább fogják folytatni, ám 
arról, hogy eközben kerültek-e elő további sírok, nincs tudomásunk. Az említett két 
sír leletei — edény és gyöngyök valamint két korongfibula, egy fibula, egy kés és egy 
római érem -  mindenesetre a múzeumba kerültek.192 Ezek alapján egyértelműen 
szarmata lelőhelyről van szó, mely a Fatelep közvetlen közelében fekszik.193
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16. Szarmata kori bronz fibula (ruhakapcsoló tű). Kunfehértó-Kovács tanya (204.).
TJM 83.6.15.

17. Szarmata kori zománcos korongfibula. Kunfehértó-Kovács tanya (204.). TJM 83.6.2.
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18. Szarmata kori bronzkarkötők, gyöngyök. Kunfehértó-Kovács tanya (204.).
TJM 83.6.4-5., 168-169.

19. Vespasianus dénár. 
Kunfehértó-Kovács tanya (204.). 

TJM 83.6.6.

20. Szarmata edényke. 
Kunfehértó-Kertészeti és Magtermelő ÁG  

silógödrei I. sír (206.).
TJM 55.168.1.
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Kunfehértó - Görög homokok (207.)
Az itteni feltételezett szarmata településre egyelőre egy térképi bejegyzés utal. 

Arról sajnos nincs információnk, hogy pontosan mi került elő erről a területről.194

Kunfehértó - Inokai telep (208.)
Az alsó-fehértói részen, a Kovács-tanya közelében, attól É-ra fekvő lelőhelyen 

Trillsam Márton feljegyzései szerint szarmata telep volt.195

Kunfehértó - Szlenicskó-tanya (209.)
A Fehértó K-i oldalán állt tanyát azóta lebontották, egykori területén a roncsder

bi terepe található. Trillsam Márton szarmata telepre utaló nyomokat figyelt meg 
ezen a helyen.196

Kunfehértó - Szűcs-tanya (210.)
A Várhelytől DK-re, a Mucsi szék és Simon laposnak nevezett terület között 

egykor álló tanya és a tőle К-re fekvő domb között szarmata edénytöredékek kerül
tek elő. Trillsam Márton megjegyzi még, hogy az említett dombon kerítéscölöpök 
számára lyukakat fúrtak, és az egyik cölöpnél, a fúró által kitúrt földben „vörös 
színű cseréptöredékek” kerültek felszínre, feltehetően terra sigillata darabjai.197

Kunfehértó - Város-tanya, Tsz-központ (211.)
Trillsam Márton a városerdő és a Halas-jánoshalmi út között fekvő területet 

„nagy szarmata cserépmező” lelőhelyeként említi. A leletek a jánoshalmi Hely- 
történeti Gyűjteményben vannak.198

Kunfehértó - Zabai Balázs tanyája (212.)
Ugyancsak szarmata település nyomait fedezte fel Trillsam Márton az egykori 

Zabai tanya helyén, mely a Templomdomb közelében, a fehértói éremlelet lelőhe
lyeként ismert Balázs-tanyától К-re állt. Az innen származó edénytöredékek a 
jánoshalmi Helytörténeti Gyűjteménybe kerültek.199

Kunfehértó - Inokai tó (213.)
Révész György feljegyzései szerint „...Inokán a tó-part közelébe Filippus és 

Maximianus római rézpénzek is találtattak, itt közel a homok között keletről, egy 
különös alakú sima kő 92 fontos találtatott, bazalt, vagy leikő lehet, még valósággal 
nem tudhatni... ”200 A római érmék alapján az egykori szarmata megtelepedés nem 
lehet kétséges, de az igen súlyos kő korát és rendeltetését a fenti rövid leírás alapján 
nem lehet meghatározni. A szarmata település helyét dr. Nagy Lóránd is feltüntette 
térképén.201
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Kunfehértó (214.)
Állítólag egy budapesti magángyűjtő tulajdonában van vagy volt egy Kun- 

fehértóról származó III. századi, 17 db-os éremlelet, melyet egy azóta elveszett 
„római edényben” találtak. A veretek 238-tól 268-ig folyamatosak. Feldolgozójuk 
szerint nem a menekülő lakosság elásott vagyonát képezte a kincs, hanem egy 
győztes harcos zsákmányát. Mivel e lelet összetételében egyezik több pannóniai 
lelettel, valószínűleg ugyanazzal a háborús eseménnyel van kapcsolatban.202

Kunfehértó - Balázs-tanya (215.)
Imre László 3 db Constantinus-érmét említ erről a területről. Edények vagy 

egyéb leletek előkerüléséről nincs tudomásunk.203

Kunfehértó - D-i rész (216.)
Közelebbi helymeghatározás nélkül említi dr. Nagy Lóránd, hogy a „ kunfehértói 

Fehértó déli részéről előkerült egy késő császárkori, 350-400-ra datálható római 
kisbronz-lelet”. A pontatlan lelőhely-megnevezés és az a tény, hogy a leletről ez 
idáig csupán ez a rövid híradás ismert, még a lelet jelenlegi fellelési helye sem, nem 
teszi lehetővé, hogy az itt említett római kisbronzokat már ismert leletekhez kap
csolhassuk.204 Mivel azonban dr. Nagy a Halas környéki szarmata lelőhelyeket is 
jelző térképén a tó déli végéhez közel, a Fehértói erdő É-i részén jelöl szarmata 
falut,205 úgy gondoljuk, ez lehet a római kisbronzok lelőhelye.

Kunfehértó, Kishalom - Bibó Károly birtoka (217.)
Révész György a Fehértó K-DK-i részén különböző korú leletekről tud, melyek 

közül egy római érem utalhat egykori szarmata letelepedésre: „Fehértón a tó keleti 
részén Bibó Károly úr birtokán ... a tóparton Augustus római imperátor rézpénze is 
találtatott és még réz nyíl. ”206 A lelőhely azonosítása egy 1884. évi térkép alapján 
kísérelhető meg, mely a tó délkeleti végének Halas felé eső oldalán jelez Bibó- 
tanyát.207 Dr. Nagy Lóránd ugyanitt jelöl szarmata települést.208

Ördögárok (229.)
Évszázadok óta foglalkoztatják az embereket azok a rejtélyes, olykor párhuza

mosan fűtó földsáncok, melyek határvonala nagyjából a Budapest-Nyíregyháza- 
Versec vonal, s melyeket a Duna-Tisza-közén is meg lehet figyelni. Hívják Ördög 
árkának és Csörsz árkának is, s mivel eredetükről, rendeltetésükről semmit sem 
tudtak, mondákat költöttek. Az egyik monda szerint Csörsz nevű avar király a lan- 
gobárd királylányt csak akkor kaphatta feleségül, ha hajon szállítja haza.209 Más 
területeken egyenesen az ördög munkájának tartják a sáncokat. Az Ördögárok elne
vezés erre utalhat, mert egyes vélemények szerint maga a Csörsz név is a szláv csórt 
= ördög szóra vezethető vissza.210
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Révész György régiséggyüjteményébe a múlt század második felében a sánc 
bodoglári szakaszából római pénzek kerültek, ezért az árkot római védmünek tar
totta: „Bodogláron az Ördögárokba kútgödör ásásakor Trajánus ezüstpénze, 
később mellette szántáskor szinte Trajanus rézpénze, Romulus emlék pénze, 
Maximinus, Pupienus, Constantinus Constans és Constantius rézpénze, hihetően az 
Ördögárkot Trajánus ásatta Decebellus legyőzése után... ”211

Ugyanakkor Pesty Frigyes -  bár a római érmékről neki is tudomása volt, -  avar 
építménynek gondolja őket: „Alsó és Felső szállás -  Ördög árka: Bajától vezető 
régi árok az egész határon keresztül megy Szeghalomig, melynek nyoma Kisszál
lásra, Alsó és Felsőszálláson, Harkán, Bodogláron és Szánkon most is látható, vidé
kén római pénzek találtatnak, hihető, az avarok régi ringjének maradványai. ”212

A sáncok régészeti kutatása a Duna-Tisza-közén, a Tiszántúlon és a Délvidéken 
mindössze néhány évtizedre vezethető vissza, s éppen húsz éve annak, hogy a 
Magyar Nemzeti Múzeum régészeti több alkalommal is jártak környékünkön a sán
cok vizsgálata miatt. Garam Éva, Patay Pál és Soproni Sándor a Nagy Szeder István 
féle Kiskunhalas monográfia és légi fényképek alapján megrajzolt Csörsz-árok vo
nalát járták be Kiskunhalas határában.213 Megállapították, hogy „...a Duna-Tisza 
közi sánc valóban látszik, de nem ott, ahol Bedekovich jelzi a térképen. A Nagy- 
Szeder féle térképen -  а Тагу Gerzson 1818. évi térképéről átrajzolva -  a nyomvo
nal a valóságnak megfelelő. Érdekes, hogy a nyomvonal általában a mélyebb 
terepen halad keresztül. Ebből arra következtethetünk, hogy 1. Igyekeztek azt -  
kerülve a homokot -  a kevésbé laza talajon keresztül vezetni, nehogy a homok rövid 
idő alatt betemesse. 2. A vidék a sánc építésekor feltétlenül szárazabb kellett legyen 
a mainál. Ugyanis a nyomvonal keresztül megy ma vizes területeken (pl. beleszalad 
a Harka tóba), ahol, ha az akkor is vizes lett volna, a talajvíz miatt nem tudták volna 
az árkot kiásni. ”2'4

A  kutatások jelenlegi állása szerint a Csörsz árka az i.sz. 3. század előtt nem 
készülhetett el, 1067-ben viszont már oklevél is említi. A védelmi célokat szolgáló 
sáncok nem készülhettek sem az avar-, sem az Árpád-kor elején, hiszen az akkori 
szállásterületek belsejében húzódtak. A feltárások során talált leletanyag és a 
szarmata történelemre vonatkozó írásos források ismeretében e sáncokat a szál
lásterületük védelmében a szarmaták építették valamikor a 4. sz. első harmadában.215

Több mint 1500 évig látszottak a védmü sáncai. A század közepétől meginduló 
nagyüzemi talajrendezés azonban többet ártott neki, mint az előző másfél évezred. 
Nyomvonala már csak helyenként, kis szakaszokon ismerhető fel, pedig feltétlenül 
további szakértői vizsgálatok lennének szükségesek ahhoz, hogy kétséget kizáróan 
megállapíthassuk: ki, mikor és miért építette a ma már Csörsz-ároknak vagy Ördög 
árkának nevezett védelmi rendszert.

A kutatás lehetőségei azonban mostanra elérték a 24. óra utolsó másodperceit...
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5. A népvándorlás kora
(i. sz. 5. század közepe -  9. század vége)

Bár az őskortól kezdődően folyamatosan kisebb-nagyobb népmozgásokkal szá
molhatunk, ténylegesen népvándorlás kornak azt az időszakot nevezzük, mely a hu
nok beköltözésével kezdődik, a Római Birodalmat megdöntő germán törzsek ván
dorlásával majd az avarok letelepedésével folytatódik s végső fázisát a magyar 
törzsek honfoglalása jelenti.

Ezekben az eseményekben döntő fontosságú szintér volt a Duna-Tisza köze. 
Hadiút a germánok Dél felé vonulásakor, nyitott kapu minden, az Al-Duna mentén 
a Kárpát-medencébe költöző keleti nép számára. Szinte lakatlan vidék, afféle senki 
földje az alig néhány évig itt élő hunok után, s királyok székhelye az avar korban.

A történelmi eseményeket pontosan tükrözi a régészeti emlékanyag is. A Római 
Birodalom megdöntését célzó népmozgások, hadi események nem kedveztek a 
békés életnek. A szarmata falvakat elhagyják lakói; hun és germán temetőket, fal
vakat nem találunk, hiszen tartósabb letelepedésre nem került sor. Csak az írott for
rások és egy-egy véletlenül előkerült vezéri sírlelet -  melyek közül legszebb a 
Dunapataj melletti Bakodpusztán eltemetett szkir előkelőé, -  jelzi, hogy abban az 
időben ez a vidék ha bizonyíthatóan lakott nem is, de néptelen sem volt. Száz évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a háborús események után egy új keleti nép, az avarok 
beköltözésével ismét évszázadokra megteremtődhessenek a viszonylag békés élet 
feltételei.

A népvándorlás kor Kárpát-medencén átvonuló vagy oda betelepülő népeinek 
életmódja -  s ennek megfelelően régészeti hagyatéka -  hasonló volt. így azután, ha 
előkerült régészeti emlékanyagukat szakember nem látta, vagy rajzban-fotón nem 
maradt ránk, a puszta leírás nem elegendő ahhoz, hogy eldöntsük, mely nép hagya
tékáról van szó. Ha egy múlt századi leírás a medencetájon „rézreteszeket”, azaz 
bronz övdíszeket, említ, vagy lóval való eltemetésről tudósit, csak ennek alapján a 
leletek pontos korát nem lehet megállapítani, azok a népvándorlás korán belül 
bármely néphez -  sőt, még a később betelepülő kunokhoz is -  köthetőek lehetnek. 
Ugyanez a helyzet, ha egy híradás csak szűkszavúan, általánosan írja le a női éksze
reket. Igen sok esetben a terepbejárás alkalmával a felszínen gyűjtött edénytöredé
kekről csak annyit állapíthatunk meg, hogy anyaguk alapján nem lehetnek újkőko
riak vagy bronzkoriak, de Árpád-koriak vagy későbbiek sem. Az ilyen bizonytalan 
datálású tárgyak, leletek esetén alkalmazzuk a népvándorlás kori megjelölést, fenn
tartva azt, hogy a lóval-fegyverrel eltemetettek esetében nem zárható ki a kun szár
mazás sem.

Kiskunhalas - Templomhegy (1.).
A bronzkori leletek tárgyalásakor említettük, hogy az 1961-ben talált csontvázas 

sírok valószínűleg népvándorlás koriak lehettek.216
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Kiskunhalas - Szász Károly u. 35 (17.)
1960 őszén Horváth Attila akkori megyei múzeumigazgató régészeti leletbeje

lentés miatt Kiskunhalasra utazott: „... Janó Ákos múzeumigazgató és Vorák József 
tanár kíséretében először a Szász Károly utca 35. számú ház (Szász Károly egykori 
lakóháza, jelenleg Vas József tulajdona) kertjébe mentünk, ahol vályogvetés során 
kb. 70—80 cm mélységben 2 csontvázat találtak. A kidobott csontokat még össze- 
gyűjthettem, melyeket később a múzeumba szállítottak be. Néhány bordacsonton 
erős zöld patinanyom volt megfigyelhető... Távozásunk előtt közölte valaki, hogy itt 
állítólag az elmúlt évek folyamán az emberi csontváz alatt teljes lócsontváz került 
elő. A munka további folytatását a területen elhelyezett távíró oszlop némileg gátol
ja, amennyiben azonban más részeken tovább haladnának, úgy a legcsekélyebb 
előkerülő leletről is azonnal jelentést tesznek... ”217

Kerültek-e elő leletek, vagy csak nem jelezték a múzeumnak -  ma már nem 
tudjuk. Az egykori bronzveretekre utaló zöld elszíneződés a csontokon és az állító
lagos lótemetkezés alapján avar vagy honfoglalás kori sírokat bolygathatott a vá
lyogvetés.

Kiskunhalas - Belterület (18.)
„Éppen az út melletti szélmalom építéskori földhordás s ásáskor több hullák 

találtattak, a koporsónak semmi nyoma nem volt, többnyire egy-egy cserépedény 
volt melléjük temetve, többnyire összetördelték, egyet mégis egészen kaphattam, az 
edény bütykös forma, füles, ... úgy látszik, hogy a letevéskor ital lehetett benne. 
Egyik hulla felfelé, másik lefelé volt arcczal temetve. A koponyák mellett ezüst és 
rézfüggők találtattak... ”218

A leírás alapján a sírok a népvándorlás kor közelebbről meg nem határozható 
szakaszából származnak. Az azonban kétséges, hogy az egyik vázat megfordítva 
temették el. E nagyon ritka jelenség előfordul ugyan az avar korban, de csak szak
szerű feltárással lehet megfigyelni. Révész feljegyzése ellenében inkább afelé haj
iunk, hogy ez a sír bolygatott volt.

Kiskunhalas - Harangostelep (19.)
Az innen származó és a múzeum régészeti gyűjteményébe került orsógomb elő- 

kerülési körülményeiről semmi adatunk sincs.219

Kiskunhalas - Tangazdaság (20.)
Vorák József 3 gyöngyöt hozott a múzeumba, melyek szarmata vagy avar sírból 

származhattak.220

Kiskunhalas Felsőkistelek, Sóstó - egykori fürdőház (28.)
„... ferdőház építésekor földhordáskor és árkoláskor a földszínétől néhol fél, 

néhol 1 ölnyire ember, ló, marha, kecske csontok is találtattak... ”221 A lelőhelyet a
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bronzkori leletek tárgyalásánál említettük. Jeleztük, hogy valószínűleg két külön
böző korú temetőről van szó. Az egyik bronzkori hamvasztásos, a másik csontvázas 
temető. Utóbbiról csak annyit tudunk, hogy a halottak mellé ételmellékleteket tet
tek, ezt az állatcsontok jelzik, és bizonyára ló- vagy lovastemetkezéssel is számol
nunk kell. Ezek alapján népvándorlás korinak határozzuk meg a csontvázas temetőt. 
A lelőhelyről Révész György idézett feljegyzése tudósít csak.

Kiskunhalas, Felsőszállás - Csonka vagy Berki székje, 
egykori Vörös Október Tsz-től D-re 450 m-re (40.)

A Sóstótól К-re, kb. 800 m-re húzódó lapos dombháton az összegyűjtött 
edénytöredékek alapján az Árpád-kori települést megelőzően valószínűleg népván
dorlás kori falu is volt.222

Kiskunhalas, Felsőszállás-Csonka vagy Berki székje, 
egykori Vörös Október Tsz-től D-re 600 m-re (41.)

Felszíni gyűjtéssel kevés, valószínűleg népvándorlás korinak meghatározható 
edénytöredék került a halasi múzeumba. A terület egykor szigetszerű kiemelkedés 
volt, melyet három oldalról víz vett körül.223

Kiskunhalas, Alsószállás - Nagy F. Lajos tanyája (50.)
A Hosszú sík nevű határrésztől D-re álló tanyán nyílhegyek, csontok, pénzek és 

lószerszámdíszek -  feltehetően 1960-as évekbeli -  előkerülését jelezték a halasi 
múzeum akkori munkatársai egy térképen.224 Nincs tudomásunk arról, mi lett a 
leletek további sorsa.

Kiskunhalas - Füzes puszta (54.)
A halasi múzeum régészeti gyűjteménye egy innen származó agyag ivópoharat 

őriz, melynek előkerülési körülményei -  mivel annakidején nem jegyezték fel, -  ma 
már ismeretlenek.225

Kiskunhalas, Alsókistelek, Tóth-tanyától É-ra (61.)
Felszíni gyűjtésből származó kevés népvándorlás-kori edénytöredék jelez egyko

ri települést.226

Kiskunhalas (86.)
Nem tudjuk, a város mely részén találták azokat a feltehetően népvándorlás kori 

edény töredékeket, melyek be is szolgáltattak a halasi múzeumba.227

Kiskunhalas (87.)
A Magyar Nemzeti Múzeum két népvándorlás kori bronzhuzal karkötőt238 őriz,
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melyekről csak annyit tudni, hogy Kiskunhalas környékéről származnak. Ezek való
színűleg ugyanazok a tárgyak, melyekről az alábbi levél szól: „59/1929. Nagyságos 
Gusztos Károly h. polgármester úrnak Kiskunhalas. Köszönettel vettem Nagysá
godnak f. évi június 26-án 203. szám alatt kelt nagybecsű értesítését, a beküldött 
karperecek a régibb középkorból származóknak látszanak, jellemzőbb lelet híján 
koruk pontosabban nem állapítható meg. Tisztelettel kérem, azért szíveskedj ék velem 
tudatni, hogy a kérdéses terület gazdasági művelése megengedné-e az azonnali 
kiszállást, és amennyiben nem, mikor nyílnék erre alkalom. Bp, 1929 július 3-án. 
Kiváló tisztelettel Márton sk. Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának igaz
gatója. ”229 Az sajnos a levélből nem derül ki, honnan, milyen körülmények közül 
kerültek elő azok a leletek, melyeket a város akkori vezetése a Nemzeti Múzeumba 
küldött. Mint ahogy azt sem tudjuk, sor került-e a tervezett kiszállásra.

Kiskunhalas? - Gimnáziumi gyűjtemény
A gimnáziumi gyűjteményből népvándorlás korinak meghatározott orsókarikák 

és néhány edény került a Thorma János Múzeumba,230 ám ezek pontos találási helye 
is ismeretlen, s az sem biztos, hogy valóban a halasi határból származnak-e.

Kiskunmajsa, Bodoglár - Gábor Kálmán tanyája (115.)
Feltehetően az 1960-as években jutott a halasi múzeum munkatársainak birtoká

ba az az információ, hogy a tanya mellett lovassírokat találtak.231 E rendkívül fontos 
leletről -  mely avar, honfoglalás kori vagy akár kun is lehet, -  sajnos mindössze 
ennyit tudunk.

Kiskunmajsa, Bodoglár - Ártányhegy (117)
„... mint látszik, a teteje hordott földdel van magasítva, körülte vas és réz nyilak 

találtattak, - a majsai határ közelébe, Dankó József birtokában van. ”232 A hiányos 
adatok alapján nagyon bizonytalan a korszak meghatározása, azt nem látjuk bizo
nyítottnak, hogy valóban mesterséges halomról van szó. Érdekes viszont, hogy 
Révész György, akinek munkássága Pesty egyik alapvető forrása volt, nem említi 
ezeket a leleteket.

Kiskunmajsa, Bodoglár-Lajos tanya, Kőhalomról DNy-ra 500 m-re (119.)
A ma már lapos, tagolt szélű dombháton kevés népvándorlás-kori -  talán avar -  

edénytöredék került elő.233

Kiskunmajsa, Tajó - Ónodi-föld, Állami Gazdaság területe (138.)
A halasi határ népvándorláskorának legtitokzatosabb tárgya kétségtelenül az a 

svasztikadiszes tál, mely 1958-ban került elő a Tajói Állami Gazdasághoz tartozó 
területen: „Az előfordulás körülményeiről csak annyit tudunk, hogy a szóbanforgó 
területet az Állami Gazdaság megbízásából a Ceglédi Talajjavító Vállalat szőlő szá-
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21. Szarmata kori svasztikadíszes tál. Kiskunmajsa, Tajó-Ónodi föld (138.) KJM

mára rigolíroztatta. A föld megfordítása 120 cm mélyen történt. A már előkészített 
területen szőlőültetéskor Kállai István találta meg a tálat. Ugyanitt két emberi 
koponyát és edénycserepeket is lelet. Mind a leletek egymáshoz közel kerültek elő. A 
tál a kiskunmajsai Általános Iskola múzeumi gyűjteményébe került, ahonnan Frech 
Miklós, az iskola tanára juttatta el a Kecskemét Katona József Múzeumba, ahol ma 
is őrzik... ”234

A  korongon készült, 24 cm átmérőjű, szürke színű tál belsejét svasztika-ábrá- 
zolás díszíti, s e különleges díszítés keltette fel a szarmatakor egyik legnagyobb 
magyarországi kutatójának figyelmét. Párducz Mihálynak komoly fejtörést jelentett 
az edény korának meghatározása: ,,Leletünk előfordulási körülményei semmiféle 
útbaigazítást nem nyújtanak kora és kulturális hovatartozása felől... Cserepe szürke 
színű, agyaga jó l iszapolt, korongon készült. Ezek a vonások jellemzik elsősorban a 
szarmatakor III. (Ill—IV századi) periódusát, de szép számú ilyen kivitelű edénnyel
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és edénytöredékkel van képviselve hazai hunkorunk is. Kevésbé gyakoriak a VI-IX. 
századi kultúrákban (gepidák, avarok, stb.). ”235

A tál alakjának vizsgálata sem hozott megnyugtató eredményt, s a díszítés is több 
kérdés vet fel. így azután összefoglalva az alábbiakat lehet csak megállapítani: „ 1. 
Meg van a lehetősége annak, hogy a tál formája a hazai későszarmata kerámiáig 
nyúlik vissza. Maga a szóbanforgó példány lehet hunkori is. 2. Ami a motívu
manyagot illeti, olyan adat is áll rendelkezésünkre, hogy a hunkorban ismerik, de 
nem mondható általánosan elterjedtnek, és nem is svasztikaformájú tárgyon, jelent
kezik. 3. A bóbitás sárkányfej motívum nem hiányzik a gepidák emlékanyagából 
sem. 4. A svasztikaformájú ábrázolásokon való gyakoribb jelentkezése, de itt csak 
fémtárgyakon, az avarkorban mutatható ezidőszerint ki.

Mindezek jelzik, hogy a tálunkhoz fűződő kérdések mennyire szerteágazó vizs
gálatokat kívánnak. A vele kapcsolatos problémák megoldása addig nem várható, 
amíg újabb jól megfigyelt együttesekben nem találkozhatunk majd megfelelő 
emlékekkel. E kis cikkünk a figyelmet kívánta csupán felhívni a rendkívül érdekes 
leletre. ”236

A tál előkerülése óta pontosan 40 év telt el, de a fenti kérdések máig tisztázat
lanok. Talán, ha pontosan, négyzetcentiméterre ismernénk a találási helyet, egy hite
lesítő ásatás fényt deríthetne a svasztikás edény származására. De ma már azt sem 
tudjuk, hogy erre akkor és ott miért nem került sor.

Zsana - Eresztő (148.)
Révész Györgytől tudjuk, hogy a zsanai határ eresztői részén „ több apró réz és 

különös vasdarabok, egy kis csörgő rézgombbal” kerültek gyűjteményébe.237 A 
közelebbről sajnos nem ismert lelőhelyet a „csörgő” miatt népvándorlás korinak 
határozzuk meg.

Balotaszállás - Kőhalom (170.)
É-ÉNy-ra kb. 150-200 m-re a közelmúltban terepbejárás során népvándorlás 

korinak meghatározható edénytöredékek kerültek elő.238

Balotaszállás - Kőhalom (182.)
„ magos hely, épület nyomai, kő s tégla darabok, ember hulla, s a csontok 

között több rozsdaette nyilak találtattak, Péter birtokában van... ”239 Bár Pesty 
híradásának első része kétségtelenül középkori templomról s körülötte temetőről 
szól, a vasnyilak miatt feltételezhetjük, hogy ugyanott egy korábbi temető is volt.

Kunfehértó - Kovács-tanyától K-re (218.)
A dombokon Trillsam Márton feljegyzései alapján homokbányászás közben 

részleges lótemetkezések kerültek elő, olyan sírok, melybe nem a teljes lovat, hanem
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annak bőrében hagyott koponyáját, hosszúcsontjait temették el. Viszonylag gyakori 
szokás az avar korban és a honfoglalás idején. Arról nincs információnk, voltak-e 
embercsontok vagy lószerszámdíszek a lótemetkezések mellett.240

Kunfehértó - Inokai nádastól É-ra (219.)
A kb. 1 km-re fekvő -  feltehetően avar lelőhely környékén -  Trillsam Márton 

bepecsételt díszítésű gepida edénytöredéket talált, mely a jánoshalmi Helytörténeti 
Gyűjteményben van.241

Avarok (568 -  9. század első harmada)

Az 568-tól a 9. század elejéig tartó, avarkomak nevezett periódus időrendi és 
etnikai problémáit máig sem sikerült megnyugtatóan megoldani. Annak ellenére 
nem, hogy csak a mai Magyarország területén több tízezer avar kori sírt tártak fel. 
A fenti időhatárok között viszont három, egymástól többé-kevésbé független fő 
leletcsoportot lehet elkülöníteni.

A három csoport elnevezése az övgamitúrák készítésmódján alapszik. Ennek 
megfelelően az 1. csoportot (ún. koraavar) préselt veretes, a 2. csoportot (ún. közép
avar) lemezes veretes, míg a 3. csoportot (ún. későavar) griffes-indás néven ismeri 
a szakirodalom. A különbözőség olyan fokú, hogy joggal merült fel a máig sem 
megválaszolt kérdés: egyazon vagy kettő, esetleg három néphez tartoznak-e az ilyen 
és hasonló leletek?

A probléma megoldásához az írott források sem nyújtanák megnyugtató segít
séget. Az koraavarokról elsősorban a bizánci történetírók értesítenek, a későiekről, 
azaz a griffes-indásokról a nyugatiak; a középavar korra vonatkoztatható egyetlen 
forrást, a Kuvrát-legendát pedig sok szakember nem tartja hitelesnek. Csak további 
bonyodalmakhoz vezet, hogy az egyik bizánci történetíró határozottan leszögezi: a 
6. század közepén a birodalom E-i részén átvonuló, magát „var”-nak és „chunni”- 
nak nevező nép csak ellenségei megtévesztésére vette fel a Keleten azidőtájt ret
tegett harcosok, az avarok nevét.

Akárhogy is történt -  névcserével vagy anélkül - , megjelenésükkel új periódus 
kezdődött a Kárpát-medencében, s ezt az új időszakot az első letelepedők neve 
alapján avarkomak nevezzük.

Egyelőre azonban semmi sem igazolja, hogy az ún. közép és késő avarok etni
kailag ugyanezen néphez tartoztak volna. Az, hogy a 9. századi nyugati krónikák 
ugyanúgy avarnak nevezik őket, mint az 568-ban letelepedett népcsoportot, önma
gában még semmit sem bizonyít. Nevezték őket hunoknak is, mint ahogy a hon
foglaló magyarokat hun, avar és hungams nevekkel illették. Bár meglehet, a meg
oldást éppen itt kell keresnünk (kettős honfoglalás elmélete). Annyi mindenesetre
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bizonyos, hogy sem az esetleg a 670-es években lezajlott második, sem a talán a 8. 
század elején történt harmadik avar honfoglalásról nem tudósítanak bizánci forrá
sok. Ezt pedig igen bajos csak azzal magyarázni, hogy azidőtájt a bizánci érdekelt
ség a déli határon volt lekötve, így nem vett tudomást az É-i határán átvonuló, igen 
nagy számú népről.

Az avarok származásának, Kárpát-medencei történetének kérdései még igen tá
vol állnak a végleges megválaszolástól. Hiszen lényegében az sem tisztázódott, hon
nan jöttek, milyen útvonalon haladtak, milyen nyelven beszéltek, hány néptöredéket 
sodortak magukkal és olvasztottak magukba a vándorlás során; hogy a megsem
misítő frank hadjáratok után hogyan éltek tovább; hogy mekkora tömegük érte meg
-  ha megérte -  a magyar honfoglalást. Teljes bizonyossággal csak annyit mond
hatunk: egy (kettő? három?) nép messze Keletről elindult, hogy hosszú vándorlás 
után végleges hazát találjon magának a Kárpát-medencében.

A korai avar államszervezet központja a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön volt: ezt 
az e területről előkerült fejedelmi sírok bizonyítják. A központ később a Duna-Tisza 
közére helyeződött át, és ott is maradt az avar állam bukásáig. Ugyanakkor a Dunán
túlon új fejedelmi központ alakult ki -  mindez nyilvánvalóan összefügg a politikai 
szervezet gyökeres megváltozásával. Míg a kora avarokra vonatkozó források csak 
egyetlen uralkodót ismernek, a kagánt, a 8. században a hatalmi szervezet csúcsán 
két fejedelem áll, a kagán és társuralkodója, a jugurrus. A nyugati országrészek 
uralkodója a tudun, keleten és délkeleten pedig a tarkánok parancsoltak.

Az avar birodalom végét jelentő frank támadások 791-ben kezdődtek, a bukást 
azonban a kagán és a jugurrus közt kirobbanó belháború is siettette. A kagán szál
láshelyéig, a Duna-Tisza közepére bevonuló frank sereg -  egykorú források szerint
-  mérhetetlen kincset zsákmányolva vonult vissza. Az avar birodalom jó része egy 
teljes évszázadra frank határgrófság lett. Követjárásaikat még egy ideig jegyzik a 
frank krónikák, a 830-as évek után azonban nem hallunk többé róluk.

Talán soha olyan jelentőségű nem volt a Duna-Tisza köze, mint az avarok idején, 
hiszen a mai Kiskunság területe volt a birodalom uralkodóinak székhelye. Erről 
tanúskodnak a kunbábonyi és bócsai fejedelmi sírok, a kunpeszéri, kiskőrösi gazdag 
avar temetők, a keceli avar leletek és a halasi határból mára már csak leírás alapján 
ismert emlékanyag is.

Kiskunhalas-Templomhegy (1.)
Az avarnak meghatározható kis fazékon kívül más, e korszakbeli lelet nem került 

a halasi múzeumba.242

Kiskunhalas-Lángi hegy (14.)
A Templomhegytől D-DK-re, kb. 300 m-re található hosszúkás dombháton te

repbejárás során kevés számú, szarmata és avar kori edénytöredéket sikerült össze
gyűjteni.243
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Kiskunhalas, Felsőszállás - Gyevi Benő földje (37.)
A legtöbb régészeti lelet elveszne a kutatás számára, ha a találók nem jelentenék 

be a területileg illetékes múzeumnak. A bronzkor tárgyalásánál már idéztük Gyevi 
Benő levelét, melyben régészeti leletekre hívja fel a halasi múzeum vezetésének 
figyelmét. A begyűjtött bronzkori leletek között szerepel egy avar kori öntött kis- 
szijvég, s valószínűleg ugyancsak az avar temetőhöz tartoznak a bronzkori tárgyak 
mellett említett nyílhegyek. A leletek meglétéről -  és hollétéről -  sajnos ma már 
nincs tudomásunk.

Kiskunhalas, Debeák - Szarkás, D-i rész (66.)
„ Szín e Debeák déli részén 1830-ban találtatott két hulla az egyik felül gyermeké, 

alább kevéssel egy nagy hulla, -  itt megjegyzést érdemel az is, hogy a többi csontok 
mind helyén voltak, kivéve a fejkoponyát, amely a nyakcsonttól tovább volt egy láb- 
nyinál, kisebb hullát a szél hordta ki a homokból, a nagyobb hulla úgy ásódott ki, 
hihetően fejét vették és úgy vihették oda temetni gyermekével együtt -, a nyakcson
tok között két kerek, arannyal futtatott, üveggel kirakott kerek két nyak ék és lóggós 
fülbevaló, réz, a kézszárcsontokon két réz karperec és még a derék csontok között 
apró rézreteszek sasókával, hihetően a tüszőén volt. ”244

Bár a pontos lelőhely sajnos nem ismert, Révész György leírása legalább a 
korszak meghatározásában segít. A két sir a leletek, főként a két „nyak ék” alapján 
avar kori volt: a nyak ékek ugyanis üvegberakásos rozettás mellboglárok. A lefe
jezés téves értelmezés, mint ahogy az eltemetettek szülő-gyerek kapcsolatának felté
telezése is. Az alsó felnőtt sírt vagy korábban vagy a gyermeksir ásásakor bolygat
ták meg, a női síroknál a rablás mindig a fej környékére irányul. A koponyát ilyen
kor elmozdítják helyéről a sírrablók. A rézreteszek a derék körül arra utalnak, hogy 
az eltemetett nő ruháját bronzveretes öv fogta össze.

Valószínűleg a Révész által leírt tárgyak ugyanazok, melyek az 1905-ben még a 
gimnáziumi gyűjteményben voltak, 1915-ben viszont -  ismeretlen körülmények 
között -  a bécsi Kunsthistorisches Museumba kerültek.245 Debeáki lelőhely-meg
jelölésű ugyanis egy indás kisszijvég és egy sziromrekeszes boglár, melyek azonosak 
lehetnek a fentebb említett „rézreteszekkel’’ és „arannyalfuttatott, üveggel kirakott 
kerek két nyak ékkel”. Mindkét tárgy leírása és rajza is ránk maradt: „Szíjvég sárga 
fémből, a határ Debeáknak nevezett részén találták. Egyik oldala sima, másikat 
relief díszíti. Ez két egymást érintő indát ábrázol, melyek ívelt vét nyitott kehelyben 
végződik, ezt hármas levéldísz takarja... Mellboglár, ugyanott találták, a boglárpár 
mindkét darabja megvan. Anyaga réznek tűnik, rajta aranyozás nyomai. A kör alakú 
lemez peremén rovátkolt drótdiszités, közepén kör alakú lemezfoglalat emelkedik ki, 
körülötte nyolc félkör alakú cella, melyek azonban nem nyúlnak a perem fölé; mind
két boglár középső foglalatában megmaradt az egyenes tetejű, ferde oldalú, sárgás
zöld üvegberakás, az egyik boglár cellái közül még ötben, a másikon kettőben zöld
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22. 1. Piramis alakú fülbevaló. Balotaszállás-Balota (178.)
2-3 . Szíjvég és mellboglár. Kiskunhalas, Debeák-Szarkás (66.)

4 -7 . Vadkanfejes és propellerveret, préselt veretek töredékei. Pirtó (97.) 
(Hampel 1905 nyomán)

üveglapocskák, az egyes sarkokban pedig háromszögletű üveglapocskák vannak. A 
boglárok hátlapján az egykori hurokra és kampóra csak halvány nyomok utal
nak. 1,246

A Révész által említett további tárgyak, a fülbevalók és karperecek további 
sorsáról nincs tudomásunk.

Kiskunhalas - Rekettye (76.)

A század eleji szakirodalom tévesen 
honfoglalás korinak határozta meg azt a 
tárgyat, mely ténylegesen egy avar kori 
álcsat darabja. A tárgy nemcsak rajz
ban, leírásban maradt ránk, hanem az 
egykori gimnáziumi gyűjteményből a 
halasi múzeumba került, s ma is meg
van.247

23. Avar kori álcsat töredéke. Kiskunhalas- 
Rekettye (76.). TJM 55.160.160.
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Kiskunhalas (89.)
A régészeti szakirodalom is említi 

azt a tömör bronz préselőmintát, mely 
ma is megvan a halasi múzeum gyűj
teményében.248 A gimnáziumi gyűjte
ményből egyéb avar tárgyak is bekerül
tek a múzeumba: övveretek, karkötők, 
fülbevalók, edények.249 Ezekkel azonban 
már nem tudjuk azonosítani az ugyan
csak a szakirodalomból ismert, állítólag 
Halas környékén előkerült aranyozott 
bronzlemez szíjvéget, két bronzcsatot, 
és néhány griffes-indás veretet,250 me

lyek valószínűleg a gimnáziumi gyűjteményben voltak, s annak túlnyomó részével 
együtt elvesztek vagy megsemmisültek.

Pirtó (97.)

Más korszakbeli leletek mellett „Pirtón ..., a keleti részen ... lófejet ábrázoló 
öntött réz is találtatott. ”251 -  tudósít Révész György. Mivel más híradásból tudjuk, 
hogy Pirtón egy vadkanfejet ábrázoló avar szíjvég került elő, amely azóta elveszett, 
feltételezhetően ugyanarról a tárgyról van szó, melyet így legalább rajzról és egy 
német nyelvű leírásból ismerünk: „ Vadkanfejet ábrázoló dísz sárga fémből, a határ 
Pirtónak nevezett részén találták, Három lyuk, egy középen, egy a pofarésznél, a 
harmadik a fü l közelében, a felerősítést szolgálta. Figyelemre méltó a stilizálása, 
sajátságos a szemek duplavonalas keretelése, a kis növényi motívum a fülön és a 
szegéllyel keretezett lebeny, benne ferdén álló, félhold alakú díszítések. ”252

Szintén csupán rajzról ismerjük azt a „szimmetrikus övveretet”, mely lényegében 
az öntött vertekkel díszített avar öv állandó tartozékának, egy propellerveretnek 
töredéke, mely „sárga fémből készült, rajta aranyozás nyomai. Középen, ahol fe l
erősítették, át van lyukasztva, teknőszerűen lemélyed, a mélyedést szegély keretezi: 
a szegélyen négy kis koncentrikus duplakor áll egymással szemben. A veret egyik 
karja ép, egymás mellé tett két hosszúkás levél alkotja, melyek enyhén ívelve kifelé 
haljanak, a levélvégeken egy-egy kis lemélyített, dupla vonalkor van, hasonlóan 
díszített az a kerek dudor is, mely a levélvégek találkozásából nő ki. A veret másik 
feléből csak rövid töredék maradt meg. ”253 Ezeket a leleteket Révész nem említi, 
tehát csak 1874 után kerülhettek a gimnáziumi gyűjteménybe.

Fenti leletekkel együtt említi a szakirodalom az ugyancsak az egykori gimnáziu
mi gyűjteményben őrzött tárgyat, mely „áttört, sima díszítmény töredéke, talán csat 
volt. Rajta rövid szárú dupla levelek helyezkednek el oly módon, hogy a szárakat 
alul pánt köti össze, míg az egymástól kifelé hajló levelekből álló párok egymást

24. Avar kori préselőminta. 
Kiskunhalas (89.)
TJM 55.160.161.
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érintik: a szárak kifelé hajló ívben végződnek, felületüket duplakor sorok díszítik. ”2S4 
Az azóta elkallódott bronzveretet más forrásból nem ismerjük, csak leírása, rajza 
maradt ránk.

Ugyanígy elveszett az egykori gimnáziumi gyűjteményben őrzött „sárga fémle
mez töredéke. A felületén levő borda- és púpszerű kidudorodásokból valamint 
gyöngysor-utánzatú díszítéséből az eredeti formát és rendeltetést nem lehet megál
lapítani. ”255 A préselt bronzlemez töredékéről rajz is készült.

Harkakötöny, Harka - Babó-tanya (103.)
Azok a sírok, amelyek közel 4 évtizede kerültek elő a Babó tanya mellett, 

egyértelműen avar megtelepedésről tanúskodnak környékünkön. 1963. júniusában a 
községtől É-ra mintegy 2 km-re, a Harkai tó DK-i szélén halastó létesített a bajai 
Vízügyi Igazgatóság. A gépi erővel történő gátépítéshez a Babó tanya közelében 
lévő dombhátat termelte ki. A gépi munka során emberi vázcsontok kerültek elő. A 
leleteket az építők szerencsére jelentették a kiskunhalasi Thorma János Múzeum
nak. A múzeum munkatársai a sírokból előkerült bronz övdíszek alapján avar kori
nak határozták meg a sírokat.

A június 24-29. közötti rövid leletmentés során négy, részben az építéssel meg
bolygatott sír feltárására került sor a veszélyeztetett területen Az ÉNy-DK-i irányú 
sírok közül mindössze a gép által megbolygatott 1. sírban volt értékelhető lelet
anyag. A lemezes ezüst övdíszek a sírt - és a temető ezen részét -  a 7. század első 
felébe keltezik. Két sír melléklet nélküli volt, a harmadikban csak vascsatot és 
vaskést találtak a feltáró muzeológusok. Koporsó egykori meglétére csak a kopo
nya-elmozdulás utal. A sírok közelében, nagyméretű, kör alakú gödörből 1 pár 
zablakarika és kengyeltöredék került elő. A lószerszámok ilyenforma kultikus elte
metése -  ha viszonylag ritka is, -  nem szokatlan az avar korszak első periódusában2. 
A földmunkák során igen sok sír semmisült meg nyom nélkül.256

25. Avar kori füles edényke. 
Harkakötöny-Babó tanya (103.) 

TJM 81.2.17.

26. Avar kori apró edényke. 
Harkakötöny-Babó tanya (103.) 

TJM 81.2.16.
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27. Avar kori öv öntött bronzveretei, vaskés és vascsatok. 
Harkakötöny-Babó tanya (103.). TJM 81.2.1-4., 6-7., 9-10.

Bár tervezték, sajnos további feltárásokra -  munkaerőhiány miatt -  nem kerül
hetett sor: „Janó Ákos szerint a területen keresztül építendő út alapozásakor 
várhatók újabb leletek, ennek építésekor kérésére az építésvezetőség a múzeumot 
értesíteni fogja. Mivel Vorák J. tanulókat sem tudott az ásatás céljára keresni, és az 
út alapjának megásása kockázatos vállalkozás... ”257

Húsz évvel később már a feltárt temetőrész egykori helyét sem tudtuk pontosan 
tisztázni: „ Többekkel beszéltünk, akik ott voltak a leletmentésen, azóta is itt dolgoz
nak a halastónál. Egyikük elmondta, hogy a teleltető medencék építésekor, a föld
munkák során nagyon sok vázat találtak, ezután hívták ki a muzeológusokat és
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kezdődött el egy kis szakaszon a leletmentés. Azóta nem tud csontok előkerü
léséről. ”258

Harkakötöny - Harka (104.)
Annak a múlt századi híradásnak alapján, mely szerint a mai Harkakötöny köze

lebbről meg nem határozott részéből előkerült egy „fonó orsókarika kőből, cifráz
va”,259 csak feltételezni tudjuk, hogy díszített avar kori orsógombról van szó.

Balotaszállás - Balota (178.)
A gimnáziumi gyűjteményben 1905-ben még megvolt egy fülbevaló, mely 

„sárga fémből készült, rajta aranyozás nyomai. A lefelé fordított piramisforma fél
gömbben végződik: három oldalán háromszögletű, színtelen üveglapok voltak,... 
peremét fogazásos minta díszíti: felső részének minden sarkában 1-1 ezüstlemezből 
készült félgömb ül, középen kis henger emelkedik, melynek külső oldalát vízszintes 
rovátkolás díszíti: a henger felső részén is talán egy kis ezüstgyöngy ült. A henger 
keresztben át van lyukasztva, ezen keresztül főzték át a fülbevaló karikáját. ” Az 
azóta elveszett korai avar fülbevaló rajzban legalább ránk maradt.260 Talán azonos 
azzal a balotai lelőhelyű, korai avar, piramis alakú, állítólag a gimnáziumi gyűjte
ményből származó bronzfülbevalóval, mely 1915-ben került a bécsi Kunsthisto
risches Museumba.261

Kunfehértó - Fatelep (Fűrésztelep, Gatter, Négyeskörzet) (200.)
A Fűrésztelepnek, Négyeskörzetnek vagy Gattemak is nevezett területen az 

1960-as évek elején alapozáskor sírokat találtak. A leletmentést Kőhegyi Mihály, a 
bajai múzeum régésze végezte el. „Az esetleges sírok korának tisztázására, illetve a 
temető kiterjedésének megállapítása céljából egy rövid kutatóárok megvonását 
szükségesnek láttuk. A fatelep kerítésén túl óriási gyümölcsös terül el, ez a terület 
elveszett számunkra s a fatalapen belül sem lehet majd ásatni a dózerolás, illetve a 
faanyag ráhordása után. A régi gatter (fűrész) külső árkának mélyében egy 6*1 m- 
es árkot húztunk, mely a kocsiút és a régi, valamint az új gatter közötti szabad 
területet szeli keresztül... A fekete réteg alatt sárga agyag következik s itt találtuk 
meg, a kutatóárok csücskében azt az agyagbögrét, melynek sírja után 70 cm-rel rá 
kellett bontanunk. ”

A megkutatott területen két avar sír került elő. Ezek egyikében edény és fülbe
való, a másikban fülbevalópár, orsógomb és állatcsontok voltak. A leletek a Thorma 
János Múzeumba kerültek.

A fatelep területén és rajta túl is Kőhegyi nagyobb kiterjedésű avar temetőt sejtett 
és további feltárást is tervezett: „A gatter területén, de rajta túl is, a gyümölcsösben 
nagyobb avar temető terül el. Sírok ugyan nincsenek közvetlenül és állandóan veszé
lyeztetve de a farakások és a néhány éve telepített gyümölcsös lényegében megne-
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28. Avar kori csüngős bronzfülbevalók 
töredékei. Kunfehértó-Fatelep (200.) 

TJM 79.16.1-3.

29. Avar kori bordadíszes orsógomb. 
Kunfehértó-Fatelep (200.)

TJM 79.16.4

hezítik a feltárást, illetve hozzáférhetetlenné teszik a sírokat. A gyümölcsösben -  a 
fák felnövése előtt -  egy kisebb ásatást kellene megejteni. Ezzel pontosabban lehetne 
keltezni a temető sírjait, másrészt a kiskunhalasi múzeum teljesen jelentéktelen és 
szórványként előkerült avar anyagát lehetne kiegészíteni. ” További feltárásokra 
azonban sajnos nem került sor.262

Kőhegyi Mihály leletmentése után a munkások még néhány avar sírt találtak, 
melyekben fülbevalópár, orsógomb és vaskés volt. E leletek jelenleg a jánoshalmi 
Helytörténeti Gyűjteményben vannak.263

Kunfehértó - Kovács tanya (204.)
A több régészeti korszakban is lakott területen előkerült sírt leletei, az indás szíj- 

véges, rozettás bronzveretes övgarnitúra, egyértelműen avar korinak határozzák 
meg. Mivel a sírból hiányoztak a felső vázrész és a lábfej csontjai, Trillsam a 
halottcsonkítás tényét veti fel. Véleményünk szerint azonban egyszerűen csak boly
gatott temetkezésről van szó. A sírok korabeli kirablása az avar korban általános 
jelenség, melynek során a vázcsontokat összekeverik, részben kidobják a sírgödör
ből. A halottcsonkítás hátborzongató szokását szakember által végzett, hiteles feltá
rások eddig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani. A sírban talált és a jánoshalmi 
Helytörténeti Gyűjteményben őrzött leletek egyébként is ellentmondanak annak, 
hogy az elhunytat halálában is büntetni akarták.264 Arról nincs tudomásunk, hogy az 
egykori avar temetőből más sírok is előkerültek volna.
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Kunfehértó - Vár hely (197.)
Egyelőre bizonytalannak ítéljük a Trillsam Márton által említett avar település 

meglétét. E kérdés tisztázásához a terepbejárás mellett a jánoshalmi Helytörténeti 
Gyűjteményben őrzött kisszámú edénytöredék vizsgálata is szükséges.265

Kunfehértó - Inokai nádastól É-ra (219.)
Trillsam Márton határozottabb telepnyomokat (átégett föld, állatcsontok, 

edénytöredékek) figyelt meg, amelyek alapján a területen avar kori telepet sejt. A 
későbbiekben mindenképpen szükséges a lelőhely hitelesítése és a leletek korának 
meghatározása.266

Kunfehértó - Inokai nádas (220.)
Az egykori Inokai tó Halas felé eső részén, Fehértó és Halas határánál Trillsam 

Márton néhány avar edénytöredéket talált, melyek a jánoshalmi Helytörténeti Gyűj
teménybe kerültek.267

A magyar honfoglalás kora (896 -  10. század vége)

A 9. század végén a Kárpát-medencébe települő honfoglaló magyarság minden 
bizonnyal nem lakatlan földet talált. Az avarság maradékai továbbra is itt éltek, talán 
csak a Duna-Tisza köze volt ritkábban lakott. Ez volt az a terület, ahol nem igazán 
érezhette magát biztonságban az itt lakó, hiszen mindig is nyitott kapu volt a Kárpát
medencét az évezredek során elfoglaló új és új hódítók számára. Az avar birodalom 
felbomlásával a lakosság biztonságosabb vidékekre húzódott, hogy védje magát a 
bolgár törzsek betöréseitől.

Ezért azután viszonylag kevés honfoglalás kori emléket ismerünk a Duna-Tisza 
közéről, s ezek is általában szórványleletek, vagy nem temetőben, hanem magá
nyosan eltemetett vezéri sírok.

Halas környékének korabeli emlékanyaga ugyanezt a képet tükrözi. Honfoglalás 
kori temetőt egyelőre nem ismertünk. Csak néhány múlt századi vagy század eleji 
híradásból értesülünk azóta elveszett honfoglalás-kori véretekről, melyek valószínű
leg magányosan eltemetett előkelők ruháit díszítették. A város területén került elő 
egy lovával eltemetett, gazdag nő sírja, és országosan is kiemelkedik minden hon
foglalás kori lelet közül a híres balotai sír emlékanyaga.

Kiskunhalas - KISZ lakótelep (21.)
A balotaszállási honfoglalás kori asszonyhoz viszonyítva alacsonyabb rangú 

volt, de a honfoglalók magasabb társadalmi rétegéhez tartozott az a nő, akinek sírja

107



30. Honfoglalás kori ezüst és bronz pántkarkötők Kiskunhalas-KISZ lakótelepről (21.)
TJM 67.28.7-9.

1963-ban került elő a város területén: „A város központjától É-ra, a volt városi 
kertészet területén épülő lakótelep E-i sarkában, a Dénes Marcell utcának a Bojtár 
utca felé eső végén homokot keresve bukkantak rá egy honfoglalás kori női lovassír
ra ... Egy 15*9 m-es átkutatott területtel bebizonyosodott, hogy magányos 
temetkezés lehetett. ”268

Annak ellenére, hogy a sír alig három és fél évtizede került elő, irat- és adat
tárainkban nem találtunk részletes leírást a találás pontos körülményeiről, s arról 
sem, hogyan jutott a múzeum tudomására a ritka lelet. Azt sem tudjuk, vajon min
den egyes, a sírban talált tárgy megőrződött-e. Ezek közül az egykori ruházat díszí
tésére csak egy bronz füles gomb utal. Az előkelő nő fülében ezüst fülbevaló, kar
jain egy ezüst és két bronz pántkarkötő volt, egykori nyakláncából már csak egy 
gyöngyszem maradt meg. A lószerszámot levélmintás öntött bronz szíjvég és vere
tek díszítették, utóbbiakból 16 darabot ismerünk. Ugyancsak a lószerszámhoz tarto
zott két bronz csörgő és egy hevedercsat. Egy pofarudas zabla és két kengyel zárja 
a leletegyüttest269 (2. színes kép).

Kiskunhalas - Inoka (64.)
Honfoglaláskori sírból származnak azok a bronz övveretek, melyek a század ele

jén még a gimnáziumi gyűjteményben voltak, mára már csak rajzuk, leírásuk maradt 
meg: „Puszta Inoka, a halasi határban... 1. és 2. Rhombikus dísztagok, gyöngyözött 
kerettel, közepeit vékony léczkeretben gömböcs, alján két hurokforma fül. 3. és 4. 
Kerek pitykék gömbszelvényű ezüstlemezből, középső kidudorodó köridom felé öt
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31. Honfoglalás kori kengyelpár és zabla töredékei Kiskunhalas-KISZ lakótelepről. (21.)
TJM 67.28.13-15.

körű tag emelkedik a széléből, alul akla. 5. 6. és 7. Gömbszelvényű kisebb pitykék 
ezüstlemezből, alul akla. ”270 A pontatlan lelőhelymegjelölés nem teszi lehetővé, 
hogy hitelesítő ásatást végezzünk a területen.
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32. Honfoglalás kori ezüst ruhadíszek rajza. Kiskunhalas-Inoka (64.) 
Hampel József 1902 nyomán

33. Honfoglalás kori szív alakú bronzdíszek rajza. Kiskunhalas-Rekettye (77.)
(A kép bal felső sarkában lévő tárgy a TJM 55.160.160. leltári számú avar álcsat töredék)

Hampel József 1902 nyomán

Kiskunhalas - Rekettye (77.)
A már említett avar kori bronz álcsaton kívül honfoglalás kori övdíszeket is 

őrzött a gimnáziumi gyűjtemény, melyeket már csak század eleji rajzból, leírásból 
ismerünk: „... 1. Szívidomú pityke, két példány sárga rézből. Keretes mezőben ket
téhasított négylevelű palmettadisz domborodik ki a beugró szögben gumós töltelék. 
Alján három szögecs. Anyaga sárga fémből, egyik példány fölületén ezüstözés 
nyoma. 2. Hasonló pityke, csakhogy a palmett középső levelének helyét szabadon 
állú gömbös domborulat foglalja el. 3. Pityke hosszúra nyúló szívidommal, széle 
háromkaréjú, a beugró szögben mindig gumós levélke. Alján erős szögek. 4. Csat 
gyűrűjének és nyelvének borító lemeze sárga fémből. 5. Ezüst korongocska csonka 
két darabja, rajta egyenszárú keresztke és betű (?) függélyes tagja domborodik ki a 
háta közepén emelkedő gerincz. ”271

110



34. Honfoglalás kori bronzveretek és csat rajza. Kiskunhalas-Bodoglár (125.) 
Hampel József 1902 nyomán

Kiskunmajsa - Bodoglár (125.)
Nem tudjuk ma már, hogy az egykor ugyancsak a gimnáziumi gyűjteményben 

őrzött honfoglalás kori leleteket a bodoglári határ mely részén találták, s azt sem, 
hogy egy helyről kerültek-e elő. Valószínűleg sírlelet volt, ám ezt már a század eleji 
szakirodalmi leírás sem tudta: „Puszta Bodoláról (ugyancsak a halasi határban) 
van hat tárgy, melyekről nem tudni együtt lelték-e, valamennyi sárga fémből való...
1. Csonka tárgy, talán keresztidomú volt. 2. és 3. Szíj díszítéséből való lemezkék, 
ötszögűek. A két hosszabb széle mellett félpalmetta domborodik ki és indaszár, mely 
aljából a csúcsáig ér. A csúcsfelőli két keskeny oldal mellett kétlevelű virágkehely és 
a benyúló szögből kinövő tojásdad levél, az ellenkező ötödik oldalon a beugró szög
ben gumós idom ül. 4. Holdidomú csüngő csonka darabja, a szarvak lefelé hajlanak, 
fölül hengerdedfüllel. 5. Pántlemez, talán szekrénykéről való. 6. Csat csonka darab
ja, a karika és a szíjra való áttört négyszögkeret egy tagban van öntve. A karika fer
dén álló lapját párhuzamosan sorakozó rövid hornyolatok ékesítik. ”211
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35. Honfoglalás kori bronzékszerek, - veretek és gyöngyök rajza. 
Zsana, Eresztő-Kőkút (149.) Hampel József 1902 nyomán

Zsana, Eresztő - Kőkút (149.)
„Kőkúton Zsana mellett a nyugati részen gyepszántáskor egy nő hullája találta

tott, ezüsttel futtatott, különös ... több darab 5 páros, 7 páratlan ruhaékesség... szív
formájú loggóan ezüst függője is, abba csiga alakú lóggó, nyak gyöngye 7 drb. 
kirakott volt, más színekkel, a női hullához közel sem cserép, sem kő nem találtatott, 
távolról vihették oda... ”273

Révész György leírása olyan pontos, hogy csak ennek alapján is honfoglalás kori, 
magányos női sírra kell gondolnunk. De nem csupán feltételezésekre vagyunk utal
va. Ez a leletegyüttes -  mely a gimnáziumi gyűjteménybe került, majd elveszett 
vagy megsemmisült, -  a régészeti szakirodalomban rajzon és leíráson is megőrző
dött. Az azonosítást megkönnyítette, hogy az egyik forrás ugyancsak a Kőkút nyu-
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gáti részét és a mélyszántást is említi.274 A század elején így írták le a leleteket: 
„Zsana puszta... 1. és 2. Korongok ezüstlemezből, három központi gyöngykörrel, 
apró áttörések a lemezek erősítésére szolgáltak. 3. Ujjra való gyűrű sárga fémből. 
Körded fejlapját bevésett csillagidőm és az ágak közt négyesével csoportosuló pon
tocskák díszítik. 4. és 5. Kéttagú csüngő, a felső tag korongos, középső mélyített 
mezőből kiálló gömbszelvényű dudor körülfutó simaszárú gyűrű, alján szögecs. A 
róla csüngő szívidomú lemezt két hornyolat ékíti, mely követi a külső szél idomát. 
Anyaga rossz ezüst. 6. és 7. Pitykék alul füllel követik a 3. és 4. csüngök felső tagjá
nak az idomát, anyaguk rossz ezüst. 8 . Sodronygyűrű, rajta csüngő, csigaidomra 
sodrott gömbbel. 9-15. Üveggyöngyök. 9. Kékes fekete, zöld betéttel, 10. Feketés 
üvegből, benne hurokforma fehér betét, minden hurokban zöld petty. 11. Fekete alap, 
vörös betét és zöld petty. 12. Fekete alapon fehér hurok és benne sárga petty. 13. 
Fekete alapon zöldes hurok és zöldes petty. 14. Fekete alapon körülfutó sárga 
dudorok. 15. sötét hurok, minden hurokban zöld petty. ”275

Balotaszállás - Balota puszta (179.)
Egykor a gimnáziumi gyűjtemény 

őrizte azt az azóta elveszett ezüst pity- 
két, melyet ma már csak szakirodalmi 
hivatkozásokból ismerünk. A tárgyról 
rajz és több leírás is készült. Ezek egyi
ke szerint: „A Puszta Balotai területéről 
a kunhalasi határban származik egy 
áttört szividomú pityke... A sávos keret
tel szegélyezett mezőben kidomborodó 
díszítmény, közös szárból kifelé hajló 
háromlevelű ág, közepett a beugró szög
ből emelkedő hármas levéllel. Anyaga 
rossz ezüst. ”276 Sajnos pontos találási helyét nem ismeijük, pedig a Pap-tanyai 
gazdag női sir miatt különösen nagy jelentőséggel bírna minden balotai honfoglalás 
kori lelet.

Balotaszállás, Felsőbalota - Pap-tanya (180.)
1960. november 18-án az Esti Hírlap hasábjain vált országszerte ismertté a szen

zációs lelet. A „Felfedezték a leggazdagabb honfoglalás kori női sírt” címmel 
induló cikkben röviden ismertetik a lelet történetét, végül pedig megjegyzik, hogy 
„ az újonnan felfedezett értékes leletre a budapesti és a kiskunhalasi múzeum is beje
lentette igényét. ”

A Magyar Nemzeti Múzeum akkori fiatal régésze, Dienes István, aki 1960-ban 
hitelesítő ásatást is végzett a sír környékén, megpróbált minden adatot összegyűjteni 
a 15 évvel korábbi és az azt követő eseményekről. Az előzményeket röviden így

36. Honfoglalás kori ezüst veret rajza. 
Balotaszállás-Balota puszta (179.) 

Hampel József 1902 nyomán

113



foglalja össze: „... a pusztamérgesi 
határ közelében a halasi református 
egyházközség papi jövedelmi birtokán 
1944 őszén egy igen gazdag honfoglalás 
kori női sírra bukkantak. A sír mellék
leteinek egy része 1954 júniusában, a 
papcsalád jóvoltából leletként jutott a 
halasi Thorma János Múzeum birtoká
ba. A lelőhelyen Nagy Czirok László 
akkori halasi múzeumvezető figyelmez
tetésére Méri István járt első ízben, még 
1951 évi Halas-környéki régészeti 
terepbejárása során.... már akkor sür
gette a jelentősnek látszó sír környé
kének azonnali átkutatását... E munkára 
mégis éveken keresztül nem került sor. 
... a felszínen egy olyan félholdalakú 
lószerszámveretet találtak, amelynek 
párja a múzeumba jutott anyagból volt 
ismeretes. A környékbeliek előadásából 
ugyanakkor kitűnt, hogy még a legutób

bi években is találtak a sír környékén szántáskor csontokat, sőt néha pitykéket, 
aranyszalagokat stb.... ”

A lelőhelyet Dienes így írja le: a valamikori Kiskunhalashoz tartozó
Balotapusztán, mégpedig annak a pusztamérgesi határ közelébe eső részén, vagyis 
Felső-Balotán volt a halasi református egyházközség papi jövedelmi birtoka...Az 
egykori birtoktest tanyáját, amely ... még mai is „paptanyának” nevezik... jelenleg 
Boldizsár András, a volt urasági gazda lakja. ” A tanyától DK-re eső homokdomb 
közepe táján, a legpartosabb részen bukkantak rá 1944-ben a gazdag honfoglalás 
kori sírra. Erre így emlékeztek a Dienes által megkérdezett helybeliek: „1944 
szeptemberében, ősziszántáskor, amikor Banga György urasági cseléd négy bi
vallyal rendkívül (2 0 -2 2  cm) mélyen szántotta a tanyával szemközti dombot, emberi 
koponyát rántott fe l az eke. A dombról állandóan viszi-hordja a szél a homokot (sőt 
állítólag a hízók alá is szállítottak onnan homokot), így eshetett meg, hogy az 
annakidején nyilván gondosan elföldelt halott maradványa a felszín közelébe került, 
csontjait az eke vasa elérte. Az ottlevő és odasereglő cselédek (Banga Györgyön 
kívül Banka István, Rikk István és József, Kiss István, Panda Mihály) elkezdték ott 
a földet piszkálni és az emberi vázon kívül lókoponyát, meg lócsontokat találtak, 
valamint lószerszámdíszeket, vaskengyelt, zablaforma valamit... meg aranyholmit 
(rozettát és szalagokat). Banga György állítása szerint egy edény is tartozott a 
sírhoz, amelynek tetejét az eke szelte át. A váz Ny-K-i irányban feküdt, koponya

37. Honfoglalás kori vaskengyel. Balota- 
szállás, Felsőbalota-Pap tanya (180.) 

TJM 61.70.33.
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tetővel a tanya irányában. (Bizonytalannak látszik viszont Banga Györgynek azon 
állítása, hogy a lókoponyát az emberi fe j mellett, az edényt pedig a lába környékén 
találták meg.) A sír mellékleteit nem szedhették ki mind a földből már csak azért 
sem, mert a leletek egy részét nyilván korábban elhurcolhatta az eke és azok már 
szétszóródva feküdtek a sír környékén. Jópár darab elkeveredhetett a sír végleges 
feldúlása alkalmával is.

A cselédek azonnal jelentést tettek az esetről Balázs Istvánnak, aki felismerve a 
leletek értékét, a tárgyakat összegyűjtötte. Természetesen az ottlevő emberek közül is 
jónéhány vehetett magához egy-egy tárgyat emlékül a szép leletegyüttesből... a 
feldúlt sír összetöredezett csontjai nagyjából egybegyűjtötték és egy csomóba elás
ták...

Mivel Balázs István tudta, hogy Ván Benjámin érdeklődik a régiségek iránt, 
mutatóba vitt neki néhány darabot a leletből. Ván állítása szerint azonban bőven 
maradt kinn a tanyán is a lószerszámveretekből, miután onnan az október elején 
katonának behívott és a háborúban eltűnt Balázs István eljött. A tanyát Boldizsár 
András volt urasági gazda foglalta el, aki egy ízben valóban említette is nekünk, 
hogy egész rakás volt a véretekből, de a gyerekek széjjelvitték és elszórták... a tanya 
előtti szántón osztozkodó Boldizsárék és Rikkék szavaiból ugyanis kivehettük, hogy 
évről-évre találtak itt tárgyakat a sír feldúlása után is. Amint Boldizsár mondta: 
„Ekével került elő minden évben egy-két pityke, nem kellett utána ásni, csak fel kel
lett venni a földről. ” Erről magunk is meggyőződhettünk, mert amikor 1959-ben 
első ízben jártunk a lelőhelyen, Janó Ákossal mi is találtunk egy félholdalakú veretet 
a fö ld  felszínén.

Ugyanekkor hallottuk Boldizsártól, hogy néhány évvel azelőtt a Rikk gyerekek 
találtak itt „valami aranyosat”. Rikkné maga is elismerte, hogy több rövidebb- 
hosszabb keskeny kis arany szalagocska... valamint fogazott szélű, töredékes, 
díszített, aranylemez ... volt a birtokukban. Varrógépjének fiókjában őrizte, de aztán 
a gyerekek elhányták, sőt talán ékszerészhez is jutott belőlük, az éveken át talált sok 
érték tehát végeredményben mind elkallódott, s egyedül a sokáig Boldizsáréknál 
hányódó vaskengyelt sikerült I960, évi ásatásunk során megszereznünk.

Szerencsére más volt a sorsa a Ván Benjáminhoz jutott régiségeknek. Amikor 
1953-ban Várnak Halast el kellett hagynia, édesanyjának adta át őrzésre. Végül 
Nagy Czirok László, majd az odakerülő Janó Ákos unszolására letétként adták át a 
halasi múzeumnak, megértvén, hogy a szép leletnek ott a méltó helye... ”277

A különleges leletek megváltását a halasi múzeum saját erőből nem vállalhatta, 
ezért a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztályához fordult segítségért. A vételi 
javaslatot Dienes István fogalmazta meg: „ 1954-ben Felsőbalotáról származó hon
foglalás kori leletek jutottak a kiskunhalasi Thorma János Múzeumba Ván Benjámin 
ny. ref. lelkész letétjeként. E tárgyi anyag oly gazdagnak és oly értékesnek látszott, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia célhitel támogatásával ez év őszén a sír 
környékét hitelesítő ásatással megvallattuk, amikoris ott még további -  a sírhoz tar
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tozó -  14 aranyrozetta, aranyszalagocska, vaskengyel stb. jutott napvilágra. Bár a 
sír fölszerelési tárgyainak csak egy hányada került meg, így is világos, hogy pil
lanatnyilag e sírt a leggazdagabb honfoglalás kori női sírunknak tekinthetjük. 
Elsőrendű tudományos érdek volna ezért a sír mellékleteinek egyelőre letétként 
múzeumba került darabjait is véglegesen megszerezni. Mérlegelve a sír jelentőségét, 
a tulajdonos által kért 1500 Ft-os térítés méltányosnak látszik. Budapest, 1960. 
december 12. Dienes István muzeológus, mint a felsőbalotai hitelesítő ásatás 
vezetője. ” 278

A minisztérium támogató válasza pontosan egy hét múlva, 1960. december 19- 
én született meg. Lakatos László osztályvezető-helyettes levelére Janó Ákos halasi 
múzeumigazgató bizonyára nagy örömmel jegyezte fel kézírással: „Az összeget 
postán Ván Benjáminnak megküldtük. Khalas, 1960. dec. 24. ”279

Dienes még a vásárlást megelőzően, 1960-ban leletmentést végzett a területen: 
„A sír feltételezhető helyén, a domb tetején ...folytattunk kutatásokat. ...viszonylag 
jókora felületet átkutattunk. ... megtaláltuk a feldúlt sír felszedett, majd újra elásott 
és akkor alaposan összedobált, összetört csontanyagát ... mindössze ...13 nagyobb 
... és egy kisebb ... aranyrozetta, valamint egy -  a két végén átütött -  aranysza
lagocska ... került elő. ” Bár találtak embercsontokat, ezek a gazdag női temet
kezéshez tartoztak: újabb sírra nem bukkantunk. A feltűnően gazdag, talán
eddig leggazdagabbnak mondható női sírunk bizonyosan magános sír lehetett. ”280

A különleges és ritka lelet azonban tovább foglalkoztatta a Dienest, aki 1964-ben 
fémkeresővel is átkutatta a sír környékét: megkerült a sírhoz tartozó, igen jó
állapotú, bordázottra kovácsolt oldalpálcás zabola egyik fele... Újabb lószer- 
számveretekre, aranytárgyakra már nem leltünk, úgy látszik a mutatósabb leleteket 
-  a sír feldúlása óta eltelt 20  év alatt -  a környékbeliek nem voltak restek felszedni, 
így azok kezén e tárgyak végleg elkallódtak. ”281

A Thorma János Múzeumba összesen 33 tárgy került.282 Közülük 14 db préselt 
díszítésű arany korong (átm. 3,4^4,4 cm közötti, s. 0,6-1,45 g). Feltehetően kaf
tándíszek voltak (3. színes kép). Ruhadíszként szolgálhatott két ugyancsak préselt 
arany korong, az előbbieknél kisebbek (átm. 1,8-2 cm, sz. 0,4 g). Valószínűleg szin
tén a ruhát díszíthette a két arany szalag (h. 17 és 4,3 cm, sz. 0,7 és 0,6 cm, s. 2,3, 
ill. 0,45 g) és egy ezüst ruhakapocs (h. 5,6 cm, sz. 1 cm). A lószerszám veretéiből 
öt, aranyozott ezüstből készült kerek, kissé kúpos veret maradt meg (átm. 6,1-6,2 
cm, m. 2-2,4 cm). Ugyancsak a lószerszám díszeihez tartozott három, szintén ara
nyozott ezüstből készült szíjvégszerü veret, egy nagyobb és két kisebb (h.: 8,4, ill.
6.1 és 6 cm, sz. 4,5, ill. 3,7 és 3,6 cm), továbbá két félhold alakú aranyozott 
ezüstveret (h. 4,4 és 4,3 cm, sz. 1 és 0,9 cm) és az egyik bronzcsat (h. 2,8 cm, sz.
3.1 cm) (4. színes kép). Vas kengyelpárjából csak az egyik darab maradt ránk. 
Mindezen leletek azonban csak utalhatnak arra, milyen gazdagon felöltöztetve, 
felékszerezve temették el az egykori előkelő honfoglalás kori nőt, s vele együtt a 
díszesen felszerszámozott lovat.
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Úgy tűnik, a híres lelet nemcsak a szakemberek érdeklődését keltette fel. Hogy 
pontosan mi történt, ma sem tudjuk, de az események egyes részletei régi múzeumi 
irattári anyagokból rekonstruálhatók:

1973. márciusában Vorák József halasi múzeumigazgatónak tudomására jutott, 
hogy a környéken valakik újabb ásatást végeztek. Először természetesen a megyei 
múzeumigazgatóságot kérdezte meg, vajon megyebeli régészek dolgoztak-e a terü
leten. Horváth Attila válasza azonban nemleges volt: „Hivatkozással Igazgató Kar
társ telefonbejelentésére közlöm, hogy az elmúlt év folyamán megyei szervezetünk 
régészmunkatársai Balotaszállás területén semmiféle régészeti terepmunkát nem 
végeztek. Kérem, hogy a feltételezett rablóásatásról szerzett értesüléseit 2 példány
ban írásban megküldeni szíveskedjék, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának 
jelenthessük. ”283

A halasi múzeum vezetője pontos és írásos információkért fordult Lakatos 
Mihály balotaszállási tanárhoz, akitől az eseményekről korábban értesült. A válasz 
megerősítette a rablóásatás tényét: „Kedves Józsi Bátyám! A tárggyal kapcsolatban 
az alábbiakat tudom: 1. Az ásatásokat nem tavaly, hanem kb. 2 évvel ezelőtt végezte 
két ember. Az ásatások több napon keresztül folytak, külső segítséget is (földmunká
sokat) igénybe véve. 2. Az ásatások térkép segítségével történtek, eredményül több 
aranytárgyat és érméket vittek el, sírhelyekből. 3. Az ásatásokat az un. egyházfőid 
északi részén végezték, közel Zsana határában. 4. Résztvett a munkálatoknál: Újvári 
Kálmán, Balotaszállás, III. k. 34. sz. alatti lakos, aki többet tud mondani az esetről. 
Elnézést kérek, hogy ilyen későn válaszolok, de a terület nagyon messze van a 
falutól... és a rossz idő miatt csak most tudtam meg az adatokat. ”284

Vorák József e levél kapcsán több kérdést vetett fel a megyei múzeumigazgató
ság felé írt válaszában. Szerinte Lakatos a szóbeli közléskor még egy, s nem két 
évvel azelőtti eseményt jelzett, s azt sem látja bizonyítottnak, hogy Lakatos valóban 
maga beszélt-e a levélben megnevezett Újvárival. Egy dologban biztos csak: „A 
megadott hely kísértetiesen egybeesik Dienes honfoglaló női sírjának helyével. 
(Egyházfőid, Zsanához közel, stb.) ” S ez a tény felveti azt a lehetőséget is, hogy 
esetleg nem az 1970-es évek elején végzett ott valaki rablóásatást, hanem „meg
történhet, hogy harmad-negyed közlésen át, Dienesnek a balotaszállási, pontosan 
ezen a területen végzett ásatásáról ért hozzá (t. i. Lakatoshoz) egy erősen folk- 
lorizált emlékezés, mely a mesélgető ajkán az időt már teljesen összekuszálta. ’Itt is 
voltak, tavaly voltak, vagy tavalyelőtt, aranyat találtak... ’ stb. ”285

Annak, hogy tisztázódtak-e a kérdések, s valójában mit történt -  ha történt -  az 
1970-es évek elején a híres balotai honfoglalás kori lelet közvetlen környékén, 
egyetlen múzeumi irat- vagy adattárban nem találtuk nyomát.

Az egykori hatalmas halasi határnak a honfoglalás koráig tartó történetéről 
egyelőre ennyit tudunk.286 Az ismert régészeti emlékek száma nem kevés, de a föld 
ennél jóval, sokszorosan több lelőhelyet rejt még.
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Várhatóan elsősorban szarmata- és Árpád-kori telepek, temetők fognak előke
rülni és természetesen avar koriak, hiszen ez a vidék abban az időben fejedelmek 
székhelyének déli határvidéke volt. A honfoglalók és a kunok ittlétére vonatkozó 
ismereteinket további, majdan előkerülő magányos lovassírok fogják gazdagítani.

Reméljük, az egykori halasi határ, azaz a mai Kiskunhalas, Balotaszállás, Harka- 
kötöny, Kunfehértó, Pirtó, Zsana és részben Kiskunmajsa régmúltjának ez a rövid 
összefoglalója nemcsak ahhoz segít hozzá, hogy az itt lakók megismeijék vidékük 
történelmének néhány fejezetét, hanem ahhoz is, hogy a régmúlt idők ma még föld
ben őrzött üzenete eljuthasson azokhoz, akik azt meg tudják fejteni: a múzeumi 
szakemberekhez.
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Árpád-kori települések a történeti Halas határában
V. Székely György

Kiskunhalas és környéke Árpád-kori történetéről ma még csak meglehetősen hé
zagos ismeretekkel rendelkezünk, mivel az erre a vidékre vonatkozó Árpád-kori ok
leveles anyag, írásos emlék szinte egyáltalán nem maradt meg. Ezek hiányának 
egyrészt az az oka, hogy a Duna-Tisza közének ez a világi és egyházi központok
tól távol eső, az Árpád-kori Bodrog megye északi peremvidékén elhelyezkedő része 
nem játszott fontos szerepet az ország politikai és gazdasági életében, másrészt a 
területtel kapcsolatos, amúgy sem bőséges okleveles anyag az évszázadok során jó
részt elpusztult.

A történeti kutatás szerint annyi bizonyos, hogy Halas és környéke az államala
pítás után Bodrog vármegyéhez tartozott. Az államszervezés során a király a kisajá
tított nemzetségi földek egy részét a bodrogi ispánsági vár fennhatósága alá ren
delte, a többi királyi birtok maradt, amelyből főleg a királyi alapítású egyházak 
részesültek.1 A 13. századra már a megye területének kisebb -  főleg a Duna menti 
sávban csoportosuló -  része egyházi és világi magánbirtokosok kezén volt. A terület 
nagyobb -  a homokhátságot is magába foglaló -  része királyi birtok lehetett, melyet 
a várbirtokokkal együtt a Bodrog várában székelő királyi ispán igazgatott.2

A megye északi sávjárói, a mai Halas környékéről nincs adatunk, így azt sem 
tudjuk, hogy ezen a tájon léteztek-e a királyi birtokok közé ékelődött egyházi és 
magánbirtokok. Közismert, hogy az 1241—42. évi tatáijárás által legjobban elpusztí
tott alföldi területeket a 13. század közepétől a IV. Béla által visszahívott kunok 
szállták meg, akiket elsősorban királyi földekre telepítettek le. Az 1279. évi II. kun 
törvény értelmében a kunok megkapták a nemeseknek és válj obbágyoknak a tatár
járás után lakatlanná vált földjeit is, az egyházi birtokokat azonban nem.3

A terület történetét megvilágító írásos források hiányában Halas és környéke 
Árpád-kori életéről a tárgyi emlékek, régészeti leletek alapján alkothatunk képet. A 
mai Kiskunhalas határában az Árpád-kor évszázadaiban létezett egykori települé
seknek napjainkra már csak igen kevés nyoma maradt, amit a mezőgazdasági műve
lés, területrendezés folytonosan tovább pusztít. Az egykori élet nyomait őrző edény
töredékeket, állatcsontokat, pénzeket és egyéb fémtárgyakat többnyire a szántás 
hozza a felszínre. Ha ezeket régész szakember gyűjti össze és egyúttal rögzíti az 
előkerülő leletek helyét, az előkerülés körülményeit, a térképre vetített adatok nagy 
segítséget nyújtanak egy-egy korszak, esetünkben az Árpád-kor településtörténeté
nek megismeréséhez. A megtalált kerámiatöredékek segítségével lehetőség van a 
települések korának hozzávetőleges megállapítására.

Kiskunhalas határának teljeskörű felszíni bejárására, ún. „terepbejárásra” ez 
ideig nem került sor, a régészeti lelőhelyek kutatása az elmúlt évtizedekben csak

129



egy-egy leletbejelentés helyszínére, valószínűsíthető lelőhelyekre vagy kisebb terü
letre korlátozódott.4 A közelmúltban megkezdett ilyen irányú kutatómunka minden 
bizonnyal a következő években nagyobb lendületet vesz.5

A terepbejárással azonosított vagy azonosítható Árpád-kori és későközépkori 
lelőhelyek közül csak igen kevés helyen történt alaposabb régészeti feltárás, ezek is 
többnyire a lelőhelyek bolygatását követő leletmentő ásatásokra vagy helyszíni 
kiszállásokra korlátozódtak.6

A régészeti szakirodalomból és a múzeumi adattárakból összegyűjthető kevés 
adat kiegészítése céljából szükség volt a kevésbé hiteles múlt századi feljegyzések, 
Révész György jegyzetei7 és Pesty Frigyes helynévtára8 felhasználására is, annál is 
inkább, mert az ott említett lelőhelyek egy része azóta már elpusztult vagy más for
rásból nem azonosítható.

A város és közvetlen környéke

A mai város belterületéről és közvetlen környékéről kevés Árpád-kori régészeti 
lelőhelyről és pontosan ismert körülmények között előkerült régészeti leletről van 
tudomásunk. A kutatást nehezíti a beépítettség és az évszázadok óta tartó folyama
tos területrendezés, elhordás és feltöltés.

A város központjában, a Tabán nevű városrészben a Huszár u. 14. sz. telken (22. 
lh.) 1971 májusában pinceépítéskor középkori és újkori leleteket találtak. A leletbe
jelentést követő helyszínelést végző Fodor István több réteget és beásást figyelt 
meg. A helyszínen gyűjtött, többségében újkori, kisebb részben késő középkori le
letanyag mellett néhány Árpád-kori cserépbogrács is előkerült.9 Ezek a leletek arra 
utalnak, hogy a Kiskunhalas legrégebbi részének tartott Tabán10 középkori telepü
lésének Árpád-kori előzménye is volt.

A mai város helyén és közvetlen környékén több kiemelkedés, halom, ún. „hegy” 
volt, melyek a várostól Ny-ra fekvő, ÉNY-DK irányban húzódó tavat vették körbe. 
Ezek a halmok napjainkra már jórészt eltűntek, nagy részüket az elmúl két évszázad 
alatt elhordták. Révész György múlt századi feljegyzéseiben több adatot is találunk 
ezekről és az itt előkerült leletekről.

Ezek közül az egyik legjelentősebb a Templomhegy (1. lh.). Révész György 
szerint: „Az úgynevezett Templomhegy már ezelőtt négy évtizeddel úttöltésnek 
hordatott, akkor sok tégla és kő a fundamentomból kihányatott, együtt ló és több 
ember és gyermek csontok összezúzottan, több helyen találtattak, golyó és zárdarab 
is találtatott, akkor ott I. Lajos, Mária, Zsigmond, Albert és I. Mátyás pénze talál
tatott. ... ott mellette átjárás a vizen készítődött, elhordatott a templomhegynek na
gyobb része. A fundamentumon alul 1871. márcz. 23-án egy kerek sírra találtak, 
melybe öt ember volt ülő helyzetbe eltemetve, hol kemény fejfa darabja is találtatott,
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a hullák közepetájáról mikor szekérre hányták a földet, vigyázatlanok voltak az 
emberek, a föld lehúzásakor egy embernek egy zacskó darab szemébe tűnt, felvévén 
abban összeállóit pénz volt, melynek hírére odagyűltek, többen a pénzt széjjel
szedték, a zacskót, mint mondták már darab volt, zöldes színű selemnek látszott. Azt 
a vízbe vetették, vissza is mentek ahonnan a föld hányódott, egy pár darab pénz még 
ott is találtak. A találás délelőtt történt, délután a helyszínre mentem többektől akkor 
is, és azóta is 27 darabot megszerzettem. A talált pénz ezüst, Arpádházból való, 
közötte 14 drb III. Béláé (1176-1196) Rupp Táb. V. szám 119, közötte 9 darabon a 
vadászatra lovagló király pénzén látszik a sólyom, a király kezében tartja, 6 drb. 
közötte szintén III. Béláé kettőskeresztek az egyik lapon kivehető Béla rex V-ik tábla 
szám 110. ezeken kívül 13 drb. szinte ezüst, közötte a nagyobb Fr. nagyságú, a töb
biek is dénárnál nagyobbak, obulusok lehetnek, de ezeknek sem nagyságuk, sem 
példányuk nem egyforma, Rupp és Schönviesner numismatikájába éppen hasonlók 
nem találtatnak, a betűk sem kivehetők, mégis Rupp tábláján Vl-ikon II. András 
(1205-1215) pénzeihez mindenik példány egyik lapja némi részben hasonlít, 
hihetően II. András király jeruzsálemi útja utáni ritka magyar pénzek lehetnek. Az 
oda temetés mikori lehetett, nem tudni, hihetően IV. Béla idejében a tatárjáráskor 
lehetett. A fenti hosszú idézetből kitűnik, hogy a Templomhegyen talált sírokkal 
együtt egy 13. századi, a tatárjárás előtti időszakból származó, magyar 
lemezpénzeket és ffiesachi dénárokat tartalmazó éremlelet került elő.12 Hasonló 
összetételű leletek előfordulására számos példa idézhető.13

Pesty Frigyes helynévtárában csupán az alábbi rövid leírás olvasható erről a 
helyről: „Nagyhalom vagy Templomhegy — az alsó fekete -  vetemény földek közt -  
a tóparton hajdan kitűnő domb volt, rom maradvány köveivel, csontokkal és üszők 
darabokkal; közelebbi év tizedekben áttöltésnek elhordatott, hagyomány szerint a 
lehetett a legrégibb egyház Halason, mely hihetően a mellette lévő ingóságos 
nádassal menhelyül is szolgált, róla egyenes históriai adat nincs. ”14

A jászok és kunok történetét feldolgozó Gyárfás István a fekete sereg sorsát tár
gyalván ugyancsak említi a Templomhegyet és az ott előkerült leleteket. „1867. 
évben a tó medrén keresztül a szöllőkbe közlekedési útul töltés húzatván, ez út miatt 
a templomhegy keresztülmetszetett, s elébb is ugyan e hegy egy részének áttöltésül 
gyakrabban használásakor, most azonban ez emlékjelek még nagyobb mennyiségben 
tűntek elő... Közepén a legmagasabb részen az alsó réteg, öt hulla között: III. Béla 
14 darab, továbbá IV. Béla, ezenkívül tatár és frisaticusnak elnevezett pénzeket tar
talmazván, az Árpád korszakot tünteti elő. Ez utóbbi leleteket tartalmazó rétegen 
felül, hihetően ráhordott földdel a domb magasabbra emeltetvén, épült rajta a XIII- 
ik század vége felé a halasi kánok első egyháza kőből és téglából, mely Kinisy által 
döntetett romba. Ez állítást igazolják ezen felső rétegből előkerült fekete szénüszkök, 
tégla, kő, mésztörmelék vegyüléke, ezek között összezúzott ember csontok, I. Lajos, 
Mária Zsigmond, Albert és I. Mátyás pénzei, kőgolyó és zárdarabok, kis réz fülbe
való, csizmapatkók, zablavasak, ezüst gyűrű, koponyák mellett ezüst és réz fülbe-
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7. térkép. Árpád-kori és középkori lelőhelyek Kiskunhalas belterületén
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valók, egy idomtalan régi kulcs stb. melyeknek nagy része a halasi főiskola 
régiségtárában látható. ”15

A két világháború között Kiskunhalas történetét feldolgozó id. Nagy Szeder 
István a korábbi leírások ellenére kétségbe vonta egy középkori templom létezését 
a Templomhegyen. Mint írja: „Ahhoz, hogy ezt a dombot tekinthessük a régi temp
lom helyének, meg kellene ott találni a templom alapjait s körülötte a város régi 
temetőjét, egy-két csontváz feltalálása nem elegendő. ”'6

Évtizedek múlva, az 1960-as évek elejétől vannak újabb adataink a Templom
hegyen előkerült leletekről. 1960-ban a Templomhegy D-i szélén folytatott épít
kezés során csontvázak kerültek elő. A helyszíni szemle során Horváth Attila kora 
vaskori leleteket talált, és a csontvázak korát középkorinak határozta meg. A terület 
É-i szélén, a darálómalom közelében található bevágásban több gödör foltját figyel
te meg. Ezek hamus kitöltéséből kevés állatcsontot és hullámvonalas díszű cserepet, 
valamint néhány bográcsperemet gyűjtött.17

1961 elején a Templomhegyen folyó intenzív földmunka és az építkezés során 
újabb sírok és edénytöredékek kerültek elő. A helyszínelést végző és a megtalált 
leleteket összegyűjtő Vorák József jelentése szerint a földmunkák közben több 
helyen tüzhelymaradványokat is találtak.18 Még ugyanebben az évben Kőhegyi 
Mihály középkori falu maradványaira figyelt fel és egy feldúlt ház nyomát is 
észlelte.19

1964- ben a Templomhegynek nevezett dombvonulat egy részét a Harangos-tó 
kiszáradt medrébe hordták. A domb közepén folyó bányászás során téglaépület 
maradványaira bukkantak, de a helyszínt megtekintő Vorák József szerint való
színűtlen, hogy ezek egy középkori templom maradványai lettek volna. A bolyga
tott területen talált, terméskőből épített kemence maradványának korát és rendel
tetését a helyszínelőnek nem sikerült egyértelműen tisztáznia. A területen szór
ványként középkori őrlőkő alsó része és középkori tégla került elő.20

1965- ben a Templomhegyen folytatott talaj egyengetés során három, téglából 
épített kemence maradványa került a felszínre, melyet Vorák József vasolvasztó 
kemencéknek határozott meg, de azok korának megállapításával adós maradt.21 A 
kemencéktől К-re egy szabályos formájú, 380x320 cm-es lakóház nyomot figyelt 
meg, egyik sarkában cseréptöredékekkel kirakott aljú kemencével. A szűkszavú 
leírás alapján ez minden bizonnyal egy Árpád-kori földbe mélyített ház lehetett.22 A 
területről később is került szórványos Árpád-kori leletanyag a Thorma János 
Múzeumba.23 Úgy vélem, hogy a fentebb idézett megfigyelések és az itt előkerült 
leletek egyértelműen azt bizonyítják, hogy a Templomhegyen létezett település az 
Árpád-korban. Templomát és a körülötte elhelyezkedő temetőt a sírok között talált 
pénzlelet a 13. század első felére keltezi. Ugyanezt a feltételezést erősítik meg a 
közelmúltban végzett kutatások is.

A város DNY-i szélénél található Templomhegytől DNY-ra, Dong-értől NY-ra 
150 m-re (25. lh.) 1997 tavaszán kevés Árpád-kori és több késő középkori edény

133



töredék került elő.24 A Gallina Zsolt vezetésével folytatott terepbejárás során közép
kori templomra utaló nyomot nem találtak, ami részben a korábbi földhordással, 
részben a terület mai beépítettségével magyarázható.

Ugyanekkor a Templomhegytől DNY-ra 200-250 m-re (26. lh.) egy ÉNY-DK 
irányú dombháton durva anyagú, kavicsos soványítású, kézzel formált kerámia
töredékeket, Árpád-kori bográcstöredékeket és késő középkori edénytöredékeket 
gyűjtöttek.25

A Templomhegytől DK-re, kb. 300 m-re fekvő Lángihegyen (14. lh.), az ÉNY- 
DK irányban hosszan húzódó dombháton, kb. 80-150x300-350 m-es területen 
őskori és szarmata kori kerámiatöredékek mellett, kézzel formált, durva anyagú, 
kavicsos soványítású, népvándorlás kori(?) edénytöredékek, Árpád-kori bogrács
töredékek és késő középkori cserepek kerültek elő.26

Kiskunhalas, Felsőkistelek

A város belterületétől É-ra, kb. 1 km-re, a Sóstó D-i partján a tó és a Járó szék 
között található a Zöldhalom (27. lh.). Ezen a területen már a múlt században is 
kerültek elő különféle leletek. Révész György feljegyzése szerint.: „A Sóstó mellet
ti Zöldhalom, ott IV. Béla, Kun László, Salamon, V István ezüstpénzek és kun-tatár 
pénz is találtatott. A halom szántva lévén, mész közötti csontok, s kövek, csillámpala, 
négytollú vasbuzogány, lukas kulcs fazávárhoz készült, -  találtatott, hihetően kun
halom lehetett. Gyárfás István ugyanerről a lelőhelyről -  minden bizonnyal 
Révész jegyzetei alapján -  hasonló leleteket említ.28 Pesty Frigyes helynévtárában: 
„Zöldhalom -  a nagy Sóstó közelében a Lehöczök szántó földjei közé eső nagy 
halom, már 1753-ban említtetik kövek és csontok találhatók rajta. ”29

A tó és a Járó szék közötti kiemelkedésen 1975-ben földhordás közben sírok 
kerültek elő. A Biczó Piroska vezetésével folytatott leletmentésen 96 sírt tártak fel.30 
A leletmentés során feltárt temetőrészlet csak egy kisebb részét -  mintegy harmadát, 
negyedét -  alkotja a teljes temetőnek. A halom tetejéről az erózió és a mezőgaz
dasági művelés következtében már hiányoztak a sírok, és az egykori templom 
maradványai sem kerültek elő. A sírokban talált kevés ékszer: S-végű és sima 
hajkarikák, filigránkosaras fülbevaló, gyűrű, Árpád-kori temetőink jellegzetes 
emlékanyagát alkotják.31 A feltárt temetőrészlet korát a sírokból előkerült két pénz a
12. századra keltezi.32 A leletek alapján az ásató a temetőt a l l .  század második 
felében induló templom körüli temetőnek határozta meg.33 Az Árpád-kori temető 
leletmentése közben Biczó Piroska a temető szélének közelében egy Árpád-kori 
házat is feltárt.34 A ház betöltéséből előkerült leletanyag (cserépbográcstöredékek, 
vastárgyak) és a helyszínen tett topográfiai és stratigráfiai megfigyelések alapján az 
ásató az objektumot a 12-13. század fordulójára keltezte.35 A szakszerűen végzett és
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1. Árpád-kori sírieletek. Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom  (27.) B iczó Piroska ásatása,
1975. 1-2. S-végű ezüst hajkarikák (3. sír 1-2., TJM 88.6.1.), 3. Filigránkosaras bronz fül
bevaló (11. sír 1., TJM 88.6.3.), 4. S-végű bronz hajkarika (16. sír 2. TJM 88.6.6.), 5-6 . S- 
végű bronz hajkarikák (32. sír 1., TJM 88.6.9.), 7. Nyitott végű bronz karika (44. sír 1., TJM 
88.6.10.), 8. S-végü ezüst hajkarika (45. sír 1., TJM 88.6.11.), 9. Nyitott végű bronz huzal- 
gyűrű (45. sír 3., TJM 88.6.13.), 10. S-végü bronz hajkarika (54. sír 1., TJM.: 88.6.17.), 11. 
Nyitott végű bronz karika (68. sír 1., TJM 88.6.22.), 12. S-végű bronz hajkarika (93. sír 3., 
TJM 88.6.29.), 13-14. S-végű ezüstözött bronz hajkarikák (szórvány, TJM 88.6.33.), 15. 
Kerek bronz csat (szórvány, TJM 88.6.31.), 16. S-végű bronz hajkarika (szórvány, TJM 

88.6.34.), 17. S-végű ezüst hajkarika (szórvány, TJM 88.6.35.)
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2. Árpád-kori ház (12-13. század) alaprajza. 
Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom (27.) 

Biczó Piroska ásatása, 1975.
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3. 1-2. Árpád-kori cserépbográcsok töredékei. 
Kiskunhalas, Felsőkistelek-Zöldhalom  (27.) 

Biczó Piroska ásatása, 1975. TJM 88.6.40., 88.6.43.

jól dokumentált ásatás alapján nyilvánvaló, hogy a Zöldhalmon talált Árpád-kori 
település a tatárjárásig bizonyosan létezett. Kérdéses azonban, hogy a 13. század 
második felében is lakott volt-e még, mint ahogy Gyárfás István feltételezte.36 Tény 
viszont, hogy a leletmentést megelőző terepbejárásokon 13. századnál későbbi
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kerámiaanyag nem került elő.37 Ennek alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, 
hogy a tatárjárás után esetleg újra benépesülő település legkésőbb a 13-14. század 
fordulóján néptelenedett el.

Nem tudjuk pontosan annak az Árpád-kori cserépüstnek a pontos lelőhelyét, 
amely Sóstóról (28. lh.) került a halasi református gimnázium régiségtárába.38 
Elképzelhető és valószínűnek tűnik, hogy a Zöldhalom környékén észlelt Árpád
kori lelőhelyek valamelyikéről származik.

Révész György múlt századi feljegyzéseiben a mai Felsőkistelek E-i részén, a 
fejetéki forrás környékén (32. lh.) előkerült leletek felsorolásánál említi az 1862- 
ben talált alábbi leletegyüttest. „ az északi részen gyepszántáskor egy drb. örlőkő 
alatt találtatott három balta, ketteje kopott, a harmadik szekerce fokú, egy kis 
szeghúzó forma kalapács, egy vaskengyel és egy drb. kard hegy is találtatott. 
Szerintem a darabok több századdal ezelőttiek lehetnek, mert magas helyen talál
tattak, mégis már a rozsda nagyon emésztette, de különben nem is a mostani for
májú egyik sem. ”39 A lelőhely ma már pontosan nem azonosítható, valószínűleg a 
város melletti nagy tótól É-ra, egy kiemelkedésen lehetett. A leírás alapján egy 
középkori, feltehetően Árpád-kori vaseszközleletre lehet következtetni. Azt sem 
lehet tisztázni, hogy a leletet a településen vagy azon kívül rejtették el.

Révész György egy másik adata szerint Felsőkistelek határában (31. lh.) Árpád
kori templom is sejthető: „...közép tájon IV. Béláé, V. István, III. András kis ezüst 
pénzei is találtattak... ”40 Ugyanehhez a lelőhelyhez tartozhat az alábbi adat is: „IV. 
Béla, Kun Tatár pénz és körülte ember csontok is találtattak a keleti részen csillám 
kő, tov. kulcs fazárhoz, vasbuzogány négytollú darabban’41 Nem kizárt, hogy az 
Árpád-kori temetőre utaló adatok a fentebb már tárgyalt zödhalmi lelőhelyre 
vonatkoznak az azonos leletek és leletkörülmények alapján.

Felsőszállás

A kismajsai út közelében, Bíró Sándor tanyája környékére lokalizált, és Árpád
korinak meghatározott településmaradványokra (38. lh.) vonatkozó jelölést fenn
tartással kell kezelnünk, mivel a település jellegére, kiterjedésére és az itt előkerült 
leletekre vonatkozó egyéb adatok hiányoznak.42 így ezt a lelőhelyet is csak feltéte
lesen sorolhatjuk az Árpád-koriak közé.

Felsőszálláson, a Sós-tótól 600 méterre K-re, (42. lh.) 1997 tavaszán Gallina 
Zsolt terepbejárás során egy tagolt, kiemelkedő dombháton kb. 60-70 m-es sugarú 
körben kevés Árpád-kori és késő középkori edénytöredéket gyűjtött.43

A Sós-tótól 6-700 m-re DK-re (43. lh.), a vasútvonal K-i oldalán egy ÉNY-DK 
irányú lapos dombháton 60-70x200 m-es területen nagyszámú Árpád-kori edény
töredék, főleg bográcsperem- és oldaltöredék került elő. A féloldalról mélyfekvésű,
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vizenyős, egykor vízállásos területtel övezett lelőhely az előzővel együtt az innen 
kb. 200 m-re DNY-ra megtalált zöldhalmi temető (27. lh.) falujával azonosítható.44

Felsőszálláson, a Csonka vagy Berki székje nevű területen, az egykori Vörös 
Október Tsz-től 450 m-re D-re (40. lh.), 1997 tavaszán terepbejárás során egy 30-40 
m átmérőjű lapos kis dombon Árpád-kori bográcsok perem- és oldaltöredékei kerül
tek elő.45

Ugyanekkor kissé távolabb, az előző lelőhelytől D-re, kb. 150 m-re egy lapos 
dombháton Gallina Zsolt egy Árpád-kori lelőhelyet talált (41. lh.). Az egykor három 
oldalról vízzel körülvett területen 60-70 m átmérőjű körben kevés Árpád-kori, 
szemcsés soványítású, vörösesszürke edénytöredéket, töredezett bronzveretet 
gyűjtött.46 A két lelőhely valószínűleg összetartozik.

A felsőszállási határ ÉK-i szélén, a harkai határhoz közel található a Balog-hegy 
(44. lh.), melyről Pesty Frigyes a következőket írja: „hordott halom felsőszállás 
északi részén, telve cserepekkel, kövekkel, csont darabokkal. ”47 Mivel egyéb adattal 
nem rendelkezünk, ezt a helyet csak feltételesen sorolhatjuk a Halas környéki 
Árpád-kori templomhelyek közé.

Füzes

A város D-i határából, a füzesi határrészből jóval kevesebb Árpád-kori adatunk 
van. Valószínűleg nem volt Árpád-kori előzménye annak a lelőhelynek (55. lh.), 
amelyre Révész György alábbi feljegyzése vonatkozik: „ ...aposta út közelibe dél
ről most Bikádi föld, épület romnál I-ső Lajos és Zsigmond pénze, szántáskor nagy 
széles kardvasat, sarkantyú ... sarun viselt patkó ... út töltéskor sok összetörött 
cserépdarabok között ... ilyen forma alakú mécses cserép is találtatott, már itt a 
cserepek vékonyabbak s némelyik darab mázos is. Itt-ott épülethelyek is észlel
hetők. ”48 A Révész György által említett postaút a mélykúti úttal azonos, az épület
rom pedig a valószínűleg a l ó.  században elpusztult középkori település templomá
nak helye lehet, bár 1699-ben már a templom alapfalainak gödreit sem látták.49 
Régészeti kutatás hiányában a templom építésének kora és esetleges Árpád-kori 
periódusa egyelőre nem állapítható meg.

Pesty Frigyes kézirata ebből a határrészből csupán a Kuti-hegyet (56. lh.) említi: 
„hosszasan nyúló homok hegy, a Kecskés család birtokában, az alsó részén régi 
lakó hely nyoma I-ső István és Kálmán magyar királyok pénzei találtattak. ”50 A 
szűkszavú feljegyzésből a pénzek előkerülési körülményei és a feltételezhető 
Árpád-kori település jellege nem derül ki. A lelőhelyről későbbi adat nem ismeretes.
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Alsókistelek

A Kisteleki-tótól 200 m-re NY-ra, a Tóth-tanyától 300-350 m-re, É-ra egy 
tagolt, a környezetéből jól kiemelkedő ÉNY-DK irányú dombhát található (61. lh.), 
melyet egykor három oldalról víz vett körül. 1997 tavaszán terepbejárás során 
Gallina Zsolt szarmata, népvándorlás kori, valamint kevés Árpád-kori és középkori 
edénytöredékeket gyűjtött a 200x100-150 m-es területen.51

Rekettye

1969-ben a régi keceli út jobb oldalán, a Kinizsi Tsz területén mélyszántást 
végeztek, melynek során kerámiatöredékek és állatcsontok kerültek felszínre (78. 
lh.). A helyszínelést végző Vorák József egy III. Béla (1172-1196) kori rézpénzt, 
Árpád-kori bográcsperemeket, vöröses színű edénytöredékeket, örlőkődarabokat, 
ló- és juhcsontokat gyűjtött össze. A helyszíneléskor még jól megfigyelhetők voltak 
az egykori házak nyomait jelző paticsos, hamus, faszenes foltok, agyag falmarad
ványok. Állítólag ugyanezen a területen II. Géza (1141-1162) egy ezüstpénze is 
előkerült, ezt azonban nem sikerült a múzeum számára megszerezni.52 Vorák József 
jelentésében említést tett egy temetőről is, amely a helybeliek szerint a közeli 
Babud-tanya mellett van (79. lh.). Ásatás hiányában azonban nem dönthető el, hogy 
mely korszakból származik, és kapcsolatba hozható-e esetleg az Árpád-kori 
településsel. A kiemelkedésen fekvő tanya környékén szántás során köveket hozott 
felszínre az eke.53 Ugyanezen a területen, a Bábud bokra nevű részen Szalai Sándor 
1995-ben ember- és állatcsontokat, szarmata, Árpád-kori, késő középkori edény
töredékeket, kályhaszemtöredékeket, őrlő- és fenőkő töredékeit gyűjtötte. A lelőhe
lyen talált vörös homokkő töredékek és habarcsmaradványok Árpád-kori vagy kö
zépkori templomra engednek következtetni.54

A rekettyéi Nagylaposon található homokbánya területén (80. lh.) ugyancsak 
került elő Árpád-kori bogrács peremtöredéke és középkori edénytöredék.55

A környéken már a múlt században is kerültek elő középkori tárgyak és pénzek 
(75. lh.). Révész György feljegyzései szerint: „Kis Rekettyén a földből kis rezes 
nyelű kés és dupla ormú régi darab kaszát ástak ki, több ásott putri, vas, föld házhe
lyek is látszanak ...forma alakú öntött rézdarabot... ily formájú rézkarikát is talál
tattak, magyar pénz I. Lászlóé, IV. Béláé, Zsigmond, Maximilián s lengyel-porosz 
pénz is találtatott... ”56
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Harka

A mai Harkakötöny területéről ugyancsak ismeretesek Árpád-kori leletek és 
lelőhelyek. Révész György feljegyzéseiben pontosabb helymegjelölés nélkül az 
alábbiak olvashatók (104. lh.). „Harka szomszéd pusztán a közelebbi 1868-69-ben 
talált régiségek, jelesen a pénzek Kálmáné, II. Gézáé, III-ik (II. ?) Andrásé, IV. 
Béláé, Máriáé, férje Zsigmondé, Hunyadi Jánosé, kis keresztes gyűrűfej két darab
ban, egy forrasztatlan sárgarézgyűrű, szinte azon formára kis karika kettő, kard
markolata, végén volt sulytadó van, üveg gyűrűdarab kék hólyagos gomb, réz és 
még félhójagos gombok egyik ezüst, két szem gyöngy külön színűek, egy nagyobb 
kirakottan és 1 kisebb. Különös rézgyűszű kettő, külön-külön találtattak. Gyűrű for
mára czifra lapos sárgaréz G. H. betűvel, fületlen kis lapos rézgomb. Endre idejében 
viselt kis réz kereszt darab alsó darabja. Emberalakot mutató kis ezüst öntvény, ott 
ahol Kálmán pénze találtatott.

Fonó orsókarika kőből, cifrázva. Lapos sárga rézkarika. Kerek rézfüggők, 2-ttő 
lóggóval és mellette néhány igen aprós, néhány szemből álló páncél darab rézből. 
Pecsétnyomó fogója, vagy szára, réz, egy kis gombostű, korona formát mutató sár
garéz. ”57

A harkai határrészben, a vasúti megállóhely közelében, a kismajsai úttól D-re 
(105. lh.) középkori településre utaló településnyomokat figyeltek meg.58 A leletek 
előkerülési körülményei és további sorsuk ismeretlen, így azt sem lehet megállapí
tani, hogy az Árpád-korból vagy későbbi évszázadokból származnak-e.

A késő középkori település valószínűleg ettől a helytől É-ra, a Harkai-tó DK-i 
partján, a Kereszthegy (más néven Keresztdomb, Pajorkereszt) körül helyezkedett el 
(106. lh.), amit a felszínen található késő középkori cserépanyag is jelez.59 A harkai 
halomtól DK-re, a halom mellett, valószínűleg ugyanezen a lelőhelyen gyűjtött 
15-16. századi edénytöredékeket 1951-es terepbejárása során Méri István is.60 Az 
előkerült felszíni leletek alapján ennek a településnek itt nincs Árpád-kori előz
ménye.

Kötöny

A kötönyi határrészben Lehőcz Lajos János tanyájának (Kötöny 24.) környékén 
(110. lh.) 1976-ban végzett mélyszántás bronzkori cserepek mellett Árpád-kori 
edénytöredékeket hozott a felszínre. A lelőhelyen gyűjtött kerámiaanyag főleg 
cserépbogrács peremtöredékekből állt.61

A kötönyi határban, a volt Kossuth Tsz épületeitől ÉK-re (112. lh.), 1951-ben 
Méri István terepbejárás során Árpád-kori cserépbográcsok és késő középkori edé
nyek töredékeit találta.62
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Harkakötöny Bodoglárral szomszédos, Csősztelek nevű határrészében (99. lh.) 
szántás során egy őrlőkövet találtak, ami a kiskunhalasi múzeumba került.63

A kötönyi út mellett, a bodoglári határhoz közel, Kardos Márton tanyája 
környékén, (111. lh.) pontosan nem ismert körülmények között egy Árpád-korinak 
meghatározott kardot találtak. Ugyanitt középkori temetőre utaló nyomokat is meg
figyeltek.64

A félegyházi út közelében, a Berki birtokon (113. lh.) 1937-ben késő középkori 
leletek kerültek elő. A helyszínre kiszálló Szabó Kálmán a több napos ásatás során 
számos középkori tárgyat talált és megállapította, hogy a területen Árpád-kori tele
pülés (is) volt. A területen 1940-ben Méri István végzett leletmentést, és sikerült a 
templom helyét is megtalálnia.65

Bodoglár

A ma Kiskunmajsához tartozó, de egykor a halasi határ részét képező Bodog- 
lárról is számos Árpád-kori lelőhely ismert. Különösen a környezetükből kiemel
kedő halmok keltették fel már a múlt században is a kutatók, gyűjtők, kincskeresők 
figyelmét. Pesty Frigyes helynévtárában Bodoglár határában négy ilyen halomról 
(Kőhalom, Köveshalom, Ártánhalom, Csődörhalom) tett említést. A Kőhalomról az 
alábbiakat írja: „magos hely, épület nyomai, kő s tégla darabok, ember hulla, s a 
csontok között több rozsdaette nyilak találtattak, Péter birtokában van. ”66 A  
közelmúltban Gallina Zsolt vezetésével Bodogláron folytatott terepbejárás megfi
gyelései szerint a halom a Kiskunmajsa-Kiskunhalas vasútvonaltól 450 m-re É-ra, 
az R. Nagy-tanyától 30^40 m-re Ny-ra, egy ÉNY-DK irányú dombhát DK-i végén 
található (126. lh.). Tetejét nagy mennyiségű réti mészkőtöredék -  az egykori temp
lom építőanyagának maradványa -  borítja.67 A terepbejárási megfigyelések 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy ezen a helyen középkori templom alapjait rejti a 
föld. Ezt a feltételezést igazolta az 1997 őszén, a halom tetején folytatott rövid 
régészeti szondázó ásatás, melynek során sikerült megtalálni a templom erősen 
bolygatott alapfalait. A kisméretű, kb. 11x6 m-es, félköríves szentélyű templom 
pontos építési korát és esetleges Árpád-kori periódusát a további kutatásnak kell 
tisztázni.68 Az 1998-ban folytatott leletmentésnél előkerült és 14. századi pénzekkel 
keltezett sírok azt bizonyítják, hogy a templom és a közelében fekvő település a 
késő középkorban is fennállott.69 A terepbejárás során a halom közvetlen környékén 
őskori edénytöredékek mellett Árpád-kori bográcstöredékeket, fehéres és vöröses 
színű edénytöredékeket, salak- és őrlőkődarabokat, kevés állatcsontot gyűjtöttek. A 
domb É-i lejtőjén egy középkori vas ásópapucs is előkerült.70 A Kőhalomtól D-re, 
kb. 500 m-re, a földúttól 100 m-re К felé egy kerek, kiemelkedő dombtetőn egy 
másik, ugyancsak Árpád-kori lelőhely (143. lh.) található, ahol a terepbejárás során

142



4. Árpád-kori vas ásópapucs.
Kiskunmajsa, Bodoglár-K őhalom  (126.) TJM 2000.27.1.

100x120 m-e s körben nagy mennyiségű bográcsperem- és oldaltöredéket, valamint 
kisebb mennyiségben késő középkori kerámiát gyűjtöttek.71 A két lelőhely 
valószínűleg összetartozik, de ezt csak további részletes kutatás dönthetné el.

A tatárjárás után újjáéledő Bodoglár-kőhalmi település a török korban pusztult el 
véglegesen, templomának egy kevés alapja 1699-ben még látszott.72

A bodoglári határ másik jeles helye a Köveshalom. Pesty Frigyes szerint: „a 
Félegyházi úttól északra, itt is kő tégla, épületrom helye van, körülte 1-ső László és 
4-ik Béla pénzei találtattak. ”73 Ez a Köveshalom a régi félegyházi „hatöles” úttól
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200 m-re NY-ra, a Dong-értől 150 m-re NY-ra fekszik (127. lh.). A lelőhely egy 
mély fekvésű terület mellett ÉNY-DK irányban húzódó magasabb dombháton 
helyezkedik el. Ennek D-i részén, valószínűleg az egykor itt álló Árpád-kori temp
lom helyét ma nagyszámú, vegyes anyagú kőtörmelék jelzi. A templom feltételezett 
helyétől É-ra Árpád-kori cserépbográcsok perem- és oldaltöredékeit, fazéktöredé
keket, fenőkövet gyűjtöttek a terepbejárás során.74 A leletek szinte bizonyosan egy 
Árpád-kori templomos falu helyét jelölik ki.

Kisebb mennyiségű Árpád-kori leletanyag a Csődörhalomtól 500 m-re ÉNY-ra, 
a Bodoglártól Tajóra vezető közúttól 2-300 m-re К-re fekvő, alig kiemelkedő, 
kerekded, lapos dombháton (123. lh.) is előkerült, ahol a terepbejárás során nagy 
mennyiségű szarmata kori kerámiaanyagot gyűjtöttek.75

Bodoglár határában, a bodoglári úttól ÉK-re Sebők Lajos földjén (128. lh.) 1951- 
ben Méri István gyűjtött Árpád-kori bográcstöredékeket.76

Révész György feljegyzései szerint a bodoglári határban (114., 129. lh.) sokfelé 
találtak Árpád-kori és későbbi pénzeket is: „... a korcsmától délkeletről az Artán 
halomig 1-ső Gézáé, 1-ső Lászlóé, Kálmáné, II. Béláé, II. Gézáé, Imréé, ezüst, IV. 
Béla rézpénze és kun-tatár rézpénz is, későbbi 1-ső Lajos leánya Máriáé, 
Zsigmondé, nyíl és sarkantyúk a Kőhalom táján több hullák és még a Tumó földön 
is mint a tó mellékén épület-romok, kövek és tégladarabok találtattak”.11

Tajó

A Bodoglárral szomszédos tajói határrészből kevés Árpád-kori lelőhelyről van 
tudomásunk. Kutatás hiányában nem tudjuk bizonyosan, hogy volt-e Árpád-kori 
előzménye annak a templomnak, amely a Pap széke területére, a kismajsai út és a 
vasút melletti részre lokalizálható (142. lh.). A középkori település a 16. században 
pusztult el, egy dombon álló templomának romjait 1699-ben a Pentz-féle összeírás
ban is megemlítik.78

Pontosan nem ismert a lelőhelye annak az épen maradt, jellegzetes formájú 
Árpád-kori cserépbográcsnak és több más cserépbográcstöredéknek, melyek Tajó- 
pusztán (141. lh.) ismeretlen körülmények között kerültek napvilágra, majd jutottak 
1961-ben ajándékozás útján a halasi múzeumba.79 Ugyancsak ebben az évben került 
Sváb Pál tanító ajándékaként a Thorma János Múzeum numizmatikai gyűjtemé
nyébe III. Béla (1172-1196) 2 darab arab utánzatú rézpénze.80
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5. III. Béla-kori arab utánzatú rézpénzek. Kiskunmajsa-Tajó (141.) TJM 61.19.1.

6 . Árpád-kori cserépbogrács. Kiskunmajsa-Tajó (141.) TJM 61.38.1.

Zsana

A halasi határ Árpád-kori régészeti emlékei közül igen jelentősek azok, amelyek 
a zsanai határból kerültek elő. Révész György feljegyzései szerint: „Zsanán a Gyevi 
földön gyepszántáskor a halomnál (154. Ih.) számtalan kő darabok miatt alig szánt
hattak, egy ily kő alatt ujjnyi magasságú háromlábú öntött réz gyertyatartó találta
tott ... ily formájú. Innen kelet felé a Borbényi földön (153. Ih.) ... formájú különös 
sárga két füllel réz felvarrható rézkereszt találtatott, mellette I-ső szent László 
pénzével. Homokos szél hordta magas helyen találtatott sok cserép s csont darabok 
közt, hihetően keresztes hadjáratkori keresztmaradvány. ”81 Pesty Frigyes helynév
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tárában Templomhegy megnevezéssel az alábbiakat említi meg (154. lh.): „Gyevi 
Mihály birtokában levő rom kövek, kerítéshely, szántáskor különös réz gyertya tartó 
és sok ember hullák találtattak, e tájon már az előtt is keletről mellette lapályos, 
vizenyős tájék van”.%1 A Pentz-féle 1699-es összeírás szerint: „itt templomnak 
egyetlen jele sem látható”.83

A területen a század elején ismét kerültek elő embercsontok. Egy helyi újság 
híradása szerint: „ Tsana pusztán Gyevi Imre birtokán szántás közben több régi 
ember-csontvázra bukkantak. A csendőrség bejelentette a dolgot a városi hatóság
nak, mely az ásatást folytatni fogja. A csontok eredete és kora még nincs megál
lapítva. ”84

Annak ellenére, hogy a Templomhegy mind a helybeliek, mind a kutatók előtt 
ismert és számontartott régészeti lelőhely volt, a területen 1961-ben erdőtelepítést 
megelőző mélyszántást végeztek. A helyszínre kiszálló Janó Ákos múzeumigazgató 
megállapította, hogy a mélyszántás középkori templomot és településnyomokat 
bolygatott meg. A lelőhelyen tartott helyszíni szemle és az ezt követő, Vorák József 
múzeumi munkatárssal folytatott rövid leletmentés eredményeit a róla készült jelen
tés alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze.85 A középkori falu E-D irányban 
elnyúlva egy dombháton helyezkedik el, melyet kétoldalt mély fekvésű, egykor 
bizonyára vízállásos terület vesz körül. A környezetéből kissé kiemelkedő dombon 
két, egymással párhuzamos sárgás- vörösesbarna foltsor volt megfigyelhető, a két 
egykori házsor nyoma. A házak száma az elszíneződések alapján mintegy 25-30 
körül lehetett. A Ny-ra eső házsor rövidebb volt, mint a K-i, és ennek É-i végénél, 
a terület legmagasabb részén, egy kisebb dombon helyezkedett el a templom. Ennek 
É-i oldalától kb. 10 m-re megfigyelt épületnyom valószínűleg a templomhoz tartozó 
egyházi épület (parókia) lehetett. A települést kettéosztó széles út a templom előtt, 
a két házsor között vezetett.

A K-NY tájolású templom alapját átvágó É-D irányú kutatóárokból megál
lapítható volt, hogy a habarcsba rakott törtkő alapozású templom felmenő falait 
valószínűleg téglából és réti mészkőből építették. A leletmentés során a templom 
körüli temető néhány melléklet nélküli sírja is feltárásra került. A lelőhelyről néhány 
faragott kő és kis mennyiségű szórvány leletanyag (koporsószegek, gyűrű) került a 
múzeumba, melyek közül egy összeolvadt bronz harangdarab érdemel külön is 
említést.86

A lelőhelyen folytatott további régészeti kutatás hiányában a település pontos 
korát egyelőre nem lehet megállapítani. A helyszíni megfigyelések alapján előttünk 
kibontakozó kis középkori falu képe minden bizonnyal a l ó .  században elpusztult 
Zsana faluval azonosítható,87 melynek előzményei nagy valószínűséggel az Árpád
korra nyúlnak vissza. Sajnálatos, hogy sem akkor, sem azóta nem került sor a 
település templomának feltárására, melynek így pontos alaprajzát sem ismerjük. Ez 
többek között azért is érdekes lenne, mivel a templom helyén 1963-ban egy 
románkori körmeneti kereszt került elő, melyet a találó, Czakó Ferenc a kiskun
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halasi múzeumnak ajándékozott.88 (5. színes kép) Valószínűleg ugyanennek a temp
lomnak a helyéről származhat az a múlt században szántás során talált „háromlábú 
öntött réz gyertyatartó”, melynek pontos formája, kora és további sorsa ismeretlen.

Nem tudunk többet az egykori Borbényi-foldön (153. lh.) előkerült, valószínűleg 
11. századi kis mellkeresztről sem, melyet a feljegyzés szerint vele együtt talált I. 
László (1077-1095) pénze keltez.89 A lelőhelynek a későbbiekben nincs nyoma.

Az eresztői határrészben Révész György feljegyzései szerint: „Benn a régibb 
osztott földek között II. András, I-ső Lajosé, leánya Máriáé, Zsigmond pénzei, több 
apró réz és különös vasdarabok... ”.90 Nagyon valószínű, hogy Révész adata ugyan
arra a lelőhelyre (145. lh.) vonatkozik, mint amelyikről Pesty Frigyes tett említést az 
eresztői nevezetesebb helyek felsorolásánál. „Kőhalom, mérgesi határ szélben, 
csontok, cserepek találtatnak itt, R. Károly, Nagy Lajos, Mária, Zsigmond magyar 
királyok denárai, vas és rézdarabok. ”91

Balota

A halasi határ DK-i része, a mai Balotaszállás területe ugyancsak gazdag Árpád
kori lelőhelyekben. Már a múlt század közepe táján sok középkori pénz és egyéb 
lelet került elő erről a területről, mint ahogy erről Révész György feljegyzései 
tanúskodnak (181. lh.). „Balotán közép és nyugati részen több féle magyar pénzek 
is találtattak jelesen: II. István, II. Géza, Kálmán, II. László, III. Béla, Imre és IV. 
Béla ezüst és rézpénzei, Róbert Károlyé, I-ső Lajosé, leánya Máriáé, II. Mátyás 
ezüst dénárai. A Kőhalom körül és dél felé a Gyenizse féle földön nyilván kivehető 
az, hogy nagy térségen lakóhely volt, mert ott sok csont, cserép, kő találtatik fekete 
márvány simított finom kő kopja, vagy gyilok, balta, vasbuzogány, gyöngyszemek, 
gombok, csat, vas és réz darabok, sarkantyú, kő és vas golyó darabok, égett üszkök 
között csontok, összeolvadt réz ... ”.92

A balotai határ lelőhelyei közül legjelentősebb a Kőhalom. Pesty Frigyes hely
névtárában a következőket írja erről a helyről. „Kőhalom -  hagyomány szerint a 
XIV. században élt balta kun kapitánynak, kiről a mai Balotai puszta, hajdan 
Baltaszállásnak neveztetett, e kőhalom jelöli hajdani lakását, melynek kőmarad
ványait, e század elején hordták el, a szomszéd tanyai lakosok, e halmot jelenleg is 
áskályák keresvén ott a monda szerint Balta kapitánynak egy csomókba elásott 
pénzét. ”93 A Kőhalom a balotai úttól ÉÉK-re, kb. 2 km-re található. A környezetéből 
kiemelkedő kerekded domb tetején az 1997 tavaszán végzett terepbejárás során 
épületfalakra utaló nagyméretű mészkőtöredékeket találtak (182. lh.).94 Ugyanitt 
1997 őszén a domb É-i oldalán néhány Árpád-kori bográcsperemet és oldaltöredé
ket gyűjtöttek.95 A lelőhely minden bizonnyal azonos azzal a középkori templommal 
és a körülötte elterülő temetővel, melynek 42 sírját 1937-ben Szabó Kálmán tárta 
fel.96
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Az 1997-es terepbejárás során a Kőhalomtól KDK felé, kb. 300 m-re egy kerek, 
kiemelkedő dombháton (168. lh.) 150x200 m-es körzetben őskori és szarmata 
edénytöredékek mellett kevés számú Árpád-kori bográcstöredéket, középkori kály
haszem- és edénytöredékeket is találtak.97 Ettől a lelőhelytől 50 m-re D-re egy 100 
méter átmérőjű területen kevés számú késő Árpád-kori, 13-14. századi cserép
töredék került elő.98 A Kőhalomtól D-re, az előző lelőhelytől 200 m-re Dny-ra egy 
kis földháton 100x150 m-es területen kis mennyiségű Árpád-kori edénytöredék elő
fordulása volt észlelhető.99

A Kőhalomtól ÉÉNY-ra, kb. 150-200 m-re (183. lh.) egy 50x100 m-es területen 
kis mennyiségű, durva anyagú, kavicsos soványítású, vöröses és szürkés színű, 
valószínűleg kora Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő.100 1997 őszén a 
Kőhalomtól 500 m-re NyÉNy-ra, a balotai úttól К-re, kb. 250 m-re egy lapos, tagolt 
dombháton (184. lh.) nagyszámú, durva anyagú, bizonytalan korú edénytöredék 
mellett kis mennyiségű Árpád-kori kerámiát, fazekak oldaltöredékeit gyűjtötték 
össze a Thorma János Múzeum munkatársai.101

A Kőhalom környékén 1998-ban folytatott terepbejárásai során Száraz Csilla 
újabb Árpád-kori lelőhelyekre bukkant. A Kőhalomtól ÉEK-re, kb. 300 m-re egy, a 
környezetéből kiemelkedő földháton kevés Árpád-kori oldaltöredéket gyűjtött.102 Az 
előbbi lelőhelytől 150 m-re É-ra, a Szűcs-tanyától 200 m-re D-re 150x200 m-es 
területen Árpád-kori bográcsperemeket talált.103

1951-es terepbejárása során Méri István a halom környékén, pontosan meg nem 
határozott helyen Árpád-kori bogrács- és oldaltöredékeket gyűjtött..104

Kőhalom környékén található Árpád-kori települést vagy települések egyikét 
jelző bográcstöredékeket Dienes István is észlelt terepbejárása során. Pontosabb 
helymeghatározás hiányában egyik fenti lelőhelyhez sem tudjuk biztosan kapcsolni 
ezeket a leleteket.105

A Kőhalomtól DK-re, mintegy 3 km-re, a volt Állami Gazdaság központjától 
(Halász D. Lajos tanyája) 500 m-re К-re, Bánóczky Imre tanyájától D-re található a 
Templomhegy (191. lh.), ahol -  Méri István 1951-es terepbejárásakor -  a templom 
helyét a felszínen kőtörmelékek és embercsontok jelezték.106 A falu nyomát a vize
nyős területek között ÉK-DNY irányban húzódó, hullámzó felszínü földháton 
figyelte meg, valamint késő középkori edény- és kályhaszem töredékeket gyűjtött.107 
Mivel Árpád-kori cseréptöredékeket nem talált, úgy tűnik, hogy a késő középkori 
település Árpád-kori elődjét máshol rejti a föld. Szakszerű régészeti feltárás hiá
nyában a templom esetleges Árpád-kori előzményére sem lehet következtetni. 
Hasonló korú, 13. századnál későbbi kerámiatöredékeket talált ezen a lelőhelyen 
Dienes István is.108

Feltehetőleg erre a helyre (158. lh,) vonatkozik Révész György109 és Pesty 
Frigyes110 egy-egy adata is.

Balotaszállás É-i részén, a balotai úttól ÉK-re, kb. 600 m-re, a Sándor-tanyától 
100 m-re DK-re egy lapos kis dombháton (185. lh.) kb. 30-40 m sugarú körben,

148



1997 őszén terepbejárás során, kis mennyiségű, durva anyagú, kézzel formált, ka
vicsos soványítású, vöröses és szürkés színű fazék- és bográcstöredékeket találtak.111

1998 tavaszán a Száraz Csilla vezetésével végzett terepbejáráson a pusztamérge- 
si bekötőúttól Ény-ra, a Börcsög-tanyától D-re, egy kiemelkedő földháton (186. lh.) 
50x100 m-es területen kevés Árpád-kori edénytöredéket gyűjtöttek.112

A balotai úttól 150 m-re К-re, egy mély fekvésű vízállásos terület Dny-i szélén, 
100x150 m-es területen kevés Árpád-kori cseréptöredék került elő.113

Száraz Csilla, az 1998 tavaszán folytatott terepbejárásai során, a balotaszállási 
határ DK-i végében is több Árpád-kori lelőhelyet talált. Az egyik az Öttömös- 
Balotaszállás közötti határtól 300 m-re Ény-ra, a Szőlősi-tanyától Ény-ra két, É-D 
irányú földháton 250x400 m-es területen helyezkedett el (187. lh.), ahol nagyszámú 
Árpád-kori fazék- és oldaltöredéket, bográcsperemet gyűjtöttek.114

Az előbbi lelőhelytől 100 m-re DK-re, a balotai út ÉK-i oldalán, a Pap-tanyától 
Ény-ra (188. lh.), kis területen Árpád-kori, kavicsos soványítású, bamáspiros színű 
oldaltöredékeket és bogrács peremtöredékeket találtak.115 A fenti két lelőhely min
den bizonnyal összetartozik, ugyanannak a vízállásos területnek Ny-i oldalán he
lyezkednek el, melynek K-i oldalán, a Balotaszállást Öttömöstől elválasztó határúi
tól Ény-ra, a Turcsi-tanyától DK-re, egy 150x200 m-es területen (189. lh.) Árpád
kori, kavicsos soványítású, bamáspiros oldatöredékek, bográcsperemek kerültek 
elő.116

A balotai határ K-i sarkában található a Négyeshatár (Kőhatár, Öttömösi Kő
halom) (167. lh.). Nevét négy település, Öttömös, Pusztamérges, Szeged, Halas 
határának találkozási pontjáról kapta. Pesty Frigyes még Hármas kőhatár néven 
említi: „Kőhatár hármas, T. i. Halasi, Szegedi és Ötömösi kőhatárnak onnan is 
neveztetik, mert sok régi kövek vannak és csontok a halmon és környékén. ”ni 
Terepbejárása során Dienes István ugyancsak észlelte a területen szétszórtan fekvő 
kődarabokat és embercsontokat. Feltételezése szerint egy elpusztult középkori falu 
feküdt itt, amely a késő középkori cseréptöredékek hiánya miatt a korábbi időszak
ban, tehát az Árpád-korban volt lakott.118 Az 1997 tavaszán, Gallina Zsolt vezetésév
el végzett terepbejárás során ugyanezen a területen, a jelentős mennyiségű bronzko
ri leletanyag mellett, kisebb mennyiségű Árpád-kori edénytöredéket gyűjtöttek.119 A 
helyszínen jelenleg is nagyszámú kőtöredék figyelhető meg, melyekről csak egy 
régészeti ásatás dönthetné el, hogy Árpád-kori templomból származnak-e.

Ugyancsak az 1997-es terepbejáráson, az Alsóhalmon (171. lh.) egy 
200x30-100 m-es kiterjedésű, ÉK-DNY irányban elhúzódó területen szarmata kori 
edénytöredékek mellett Árpád-kori bogrács-, fazék- és bögretöredékek, réti mészkő
darabok kerültek elő.120
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Kunfehértó

Az egykori fehértói határrészből, a mai Kunfehértó község területéről, több 
Árpád-kori lelőhelyről is van tudomásunk. Ezek közül az egyik legismertebb a 
Kovács-tanya közelében helyezkedik el (204. lh.).121 Az egykori Körös-ér melletti 
magasabb földhátak kitűnő lehetőséget teremtettek a letelepedésre. Nem véletlen, 
hogy a Kovács-tanya területén és közvetlen környékén más régészeti korszakok 
(bronzkor, avarkor) emlékanyaga is napvilágra került. A gazdag Árpád- és közép
kori leletanyagot szolgáltató területen Biczó Piroska és Vorák József végzett terep- 
bejárást az 1970-es években.122 Trillsam Márton kunfehértói tanító és helytörténeti 
kutató ugyancsak jelentős mennyiségű Árpád-kori leletanyagot (kerámiatöredékek, 
vastárgyak) gyűjtött erről a lelőhelyről.123 A lelőhelyen és környékén számos Árpád
kori, valamint késő középkori pénz is előkerült.124

1975-ben Biczó Piroska végzett leletmentést a területen, amelyre szőlőtelepítést 
megelőző talaj egyengetés miatt került sor. A leletmentés során a középkori telepü
lésmaradványokon kívül, bronzkori településnyomok, szarmata sírok is felszínre 
kerültek. A kb. 400-500 m átmérőjű Árpád-kori település nagyobb része homokta
lajon helyezkedett el. A bolygatott lelőhelyen az Árpád-kori falu számos objektumát 
sikerült feltárni, így pl. egy földfelszínre épített nagyméretű házat, több kemencét, 
árkot és hulladékgödröt.125

A fehértói határ másik ismert középkori régészeti lelőhelye a Templomdomb, 
vagy más néven Templomhegy (203. lh.). Hasonlóan az előző fehértói lelőhelyhez 
(Kovács-tanya) itt is megtalálható több régészeti korszak leletanyaga. A Fehér-tó 
DNy-i partján elhelyezkedő területről Révész György a múlt század közepén az 
alábbiakat jegyezte fel: „A templomhegybe sok hullák, csontok találtatnak, abba 
(Aba ?) vagy amint kivehető Samu pénze, IV  Béla rézpénze, I-ső Lajosé, leánya 
Máriáé, II. Ulászlóé, I-ső Mátyás ezüstpénze. Délről a szántó földön I-ső Mátyás 
aranya egy drb találtatott, gyékény fűzőtű, aczél, több cserépedények, de össze
tördelve és még egy kiásott hulla koponyájánál igen vékony sárgaréz (v. arany) 
sodronyozva, hihetőleg nő lehetett, a fejét díszíthette, munkás sróftekerővas. ”126 
Pesty Frigyes kéziratos helységnévtárában is találunk rövid említést erről a helyről: 
„ Templom hegy. - A tótul nyugotra eső domb, melyen kőtégla romok láthatók, most 
Darányi Gergely birtoka, környékén régiségek találtatnak. ”127 Minden bizonnyal ez 
a rom azonos annak a templomnak a maradványaival, amelynek falai 1699-ben még 
láthatóak voltak egy dombon.128

Nagyon valószínű, hogy az általa említett és még e század első évtizedeiben is 
meglévő templomrom helyén folytatott 1962-ben terepbejárást,129 majd 1963-ban 
leletmentést Kőhegyi Mihály és H. Tóth Elvira.130 Ekkorra a templom felmenő falai 
már teljesen eltűntek, de az alap falakat még sikerült feltárniuk. Az ásatáson tett 
megfigyelések segítségével a templom építésének módja is rekonstruálható. A
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templom körüli temető feltárt 56 sírjából előkerült leletanyag alapján a temet
kezések kora a 14. század végétől a 16. század végéig terjedő két évszázadra tehető. 
Hasonló, de egy kissé tágabb időszakot jelölnek a Révész György által említett 
pénzek is. Kérdéses azonban, hogy a templomnak volt-e esetleg korábbi, Árpád-kori 
periódusa, mint ahogy ez több más Duna-Tisza közi középkori falusi templom 
esetében előfordul. (Nyárlőrinc-Hangár u., Lajosmizse-Mizse) Annyi azonban 
bizonyos, hogy a Templomdombon már az Árpád-korban volt település, amit a 
területről származó kerámiatöredékek,131 és az itt talált Árpád-kori pénzek bizonyí
tanak.132

A Templomdomb É-i lejtőjén Szalai Sándor, egyéb, más korú cseréptöredékek 
társaságában, Árpád-kori és késő középkori edénytöredékeket gyűjtött.133

A Templomdombtól D-re és К-re elterülő, esetleg több gócban koncentrálódó 
Árpád-kori településre utaló nyomok a Két rét területén (202. lh.), a Huszár-dűlőben 
(221. lh.) és a Pándi-tanya környékén (196. lh.) is észlelhetők.

Minden bizonnyal a Fehértó partján elterülő Árpád-kori településsel hozható 
kapcsolatba az a lelet (217. lh.), amely ugyancsak Révész György feljegyzéseiben 
olvasható. „Fehértón a tó keleti részén Bibó Károly úr birtokán, a tóban levő 
kishalom tövében 1865-ik és 6-ik évben szárazság lévén 1-ső Béla dux korából 1-et 
királykodásabeli 8 drb ezüst érme találtatott. ”134 Az említett érmék valószínűleg 
egy, a l l .  század hatvanas éveiben elrejtett kisebb pénzlelet alkotórészei. A leírás 
szerint a lelet I. Béla, 1046-1060 közt kibocsátott hercegi és 1060-1063 között 
veretett, királyi pénzeit tartalmazta. Nem valószínű, hogy a fenti pénzek sír(ok)ból 
származnak, mivel ha egy kora Árpád-kori, soros köznépi temető sírobulusai lettek 
volna, bizonyára a sokkal könnyebben észrevehető csontok sem kerülték volna el a 
találók figyelmét.

A templomdombi Árpád-kori falutól D-re, az ún. fehértói Városföldeken (222. 
lh.), a községből az üdülőtelepre vezető út bal oldalán, a tó és a falu között Wicker 
Erika végzett leletbejelentést követő helyszínelést 1981-ben. Megállapítása szerint a 
területen gyűjtött jelentős mennyiségű cserépbográcstöredék és állatcsont egy 
Árpád-kori település vagy településrész helyét jelzi.135 1984-ben a fenti lelőhelytől 
nem messze, az Állami Gazdaság tehénistállója mögötti területen (223. lh.) Wicker 
Erika, terepbejárás során, Árpád-kori edény-és bográcsperemeket gyűjtött.136

Fehértó határának ugyancsak ismert régészeti lelőhelye az alsó fehértói részen 
fekvő Várhely (más néven Várhegy) (197. lh.), és az ettől É-ra elterülő Várhely 
lapos (224. lh.). Itt nem foglakozunk a területen több évszázada ismert és számos 
hipotézis felállítására ingerlő, de szakszerű régészeti feltárás hiányában pontosan 
nem tisztázott korú és funkciójú hármas sánc kérdésével.137 Pontosabb régészeti 
megfigyelések nélkül azt sem lehet eldönteni, hogy a sáncnak volt-e valamilyen 
jelentősége vagy szerepe az Árpád-korban. A Várhegyen talált különféle leletekről 
Révész György az alábbiakat jegyezte fel: „Fehértón a Várhegynél, melynek hár
mas sánca volt, itt római és magyar pénzek is találtatnak, hihetőleg előbb rómaiak,
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utóbb magyarok is használták a várat ...IV. Béla rézpénzei, még I. Lajos ezüst pénze 
is találtatott. Itt is több ember hullát ástak ki, többnyire arccal kelet felé. Egy ember 
hullát ástak (ki), üllőhelyzetben volt eltemetve, a nyak-csontok között fonott réz 
nyakperec találtatott, hajító dárda darab, hajtű forma réz, sarkantyúk taréj nélkül, 
egyik hegyes gombos végű ...és még taréj os sarkantyú ...és még fába is illeszthető 
bőr curkoló különös alakú vasat... különös vasú kés ... nagy hegyes ...fenő aczél. ”138

Pesty Frigyes rövid említése szerint a „ Várhely -  hármas sánczal körülvett 
halom, kő tégla maradványokkal, most Figura István bírja”.'19 A Révész-féle ada
tok alapján feltételezhető, hogy a Várhelyen is volt egy középkori (Árpád-kori ?) 
templom. Ezt látszik megerősíteni egy 1762-ből származó kéziratos térkép „Ivánkái 
templom alias Várhely” megnevezése.140 A Révész György által említett és állítólag 
egy csontváz nyakcsigolyáin talált fonott réz nyakperec (torques) többnyire 11. 
századi temetkezések leletanyagából ismert. Az Árpád-kori település létét a 
területen található kerámiaanyag bizonyítja, korát III. Béla (1172-1196) rézpénzei 
határozzák meg.141

Alsófehértó területén (225. lh.), közelebbről nem ismert helyen, Méri István 
1951-ben Árpád-kori bográcstöredékeket gyűjtött.142

Fehértó határából Révész György még egy harmadik, ugyancsak Árpád-korinak 
meghatározható lelőhelyet említ (201. lh.). „Fehértón az úgynevezett pörnyehalom 
körül találtattak Árpád férfi maradékából való magyar királyok pénzei. Jelesen: 
Kálmáné. II. Gézáé, III. Istváné, II. és IV Béláé, Kun Lászlóé, III. Andrásé, ezüst 
pénzek továbbá réz- és vas-darabok, vasnyíl, zabla vas, négy hüvelyk hosszúságú 
hegyes kés, vasak, úgynevezett tatár sarkantyú, taréj, és még megkeményedett 
égetett föld között és felett ember és állat csontok, összetört cserepek, a pénz is több
nyire hamuba vagy tűzbe feketedett. Ezen a tájon hihetően mongolok vagy tatárok 
dúltak, hamvaztak a 13-ik században, mert onnan későbbi pénz nem találtatott, vagy 
nem jött birtokomba évtizedek alatt. ”143 Sajnos a lelőhely pontos azonosítása 
nehézségekbe ütközik, mivel „Pörnyehalom” nevű határrészt vagy helynevet ezen a 
környéken sem a régi térképek, sem a helynévtárak nem említenek. Zalotay Elemér 
a fenti lelőhelyet a Nau(?)- Nan(?)-tanya környékére lokalizálta.144 Esetleges 
megoldásként Ván Sándor tanyája kínálkozik, amely a Templomdombtól DNy-ra, 
kb. 200 m-re található, ennek alapján a Pörnyehalom a Templomdombbal 
azonosítható. Wicker Erika szerint az is elképzelhető, hogy a szóban forgó lelőhely 
a Kovács-tanyával azonos.145

A fentiekben igyekeztünk mindazokat az Árpád-korinak meghatározható 
régészeti lelőhelyeket számbavenni, ahol az Árpád-kor évszázadaiban település, 
templomos hely és temető lehetett. Ezeken kívül ismeretesek még ugyancsak 
Árpád-kori leletek előkerülésére vonatkozó egyéb adatok, melyekről sajnos ma már 
nem állapítható meg, hogy település vagy temető területéről származnak-e, egyál
talán köthetők-e valamilyen ma is ismert régészeti lelőhelyhez. Ilyenek min
denekelőtt a szórvány pénzleletek, melyekről Révész György múlt századi fel
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jegyzéseiből értesülhetünk. „A Városban ... Magyar pénzeket többnyire vízmosás és 
szélhordáskor IV. Béláét, V. Istvánét, Kun-tatár pénzt, még II. Géza és III. Béláét, 
Kun Lászlóét...; A Szőlőhegyről... IV. Béláét és kun tatár pénzt, 1-ső Károlyét, I-ső 
Lajosét...; Debeákban a legelő környékén a futóhomokos tájékról... Árpád házból 
valók szinte a szél által kihordott homokos tájékon I-ső Szent Istváné, II. és IV. 
Béláé, II. Andrásé ezüst és IV. Béla és más kuntatár rézpénzek ...; Füzesen ... 
Magyar pénzek 1-ső Istváné, Péteré, amint kivehető, - IV. Béláé ...; Pirtón ... a keleti 
részen I. Béla a dux korai ezüstpénz, IV. Béla réz és ott kun-tatár pénz is ... ”146

A szórvány pénzeknél jóval ritkább a zárt, egy vagy több kibocsátótól származó 
pénzeket tartalmazó éremlelet, mint a már említett Kiskunhalas-templomhegyi és a 
fehértói lelet. Ezen a helyen kell említést tennünk még egy másik 11. századi érem
leletről is, amely ha csak feltételesen is, de nagyon valószínű, hogy az egykori 
kiskunhalasi határból származik. 1907-ben Nuber Károly éremgyüjtő egy 298 
darabból álló, 11. századi pénzleletet ajánlott fel cserére a Magyar Nemzeti Múzeum 
Éremtárának. Az Éremtár a leletből 83 darabot megtartott, 203 darabot visszaadott 
a gyűjtőnek, 12 darab sorsa ismeretlen. A cserével kapcsolatban keletkezett és a 
közelmúltban előkerült iratok egyikén a pénzek lelőhelyeként Baja van feltüntetve, 
de ezt később áthúzták, és fölé Kiskunhalas környékét írták be.147 A pontos lelőhely 
valószínűleg már sohasem tisztázható, de a leletet mindenképpen a korabeli kész
pénzfelhalmozás, kincsképzés és egyúttal a jelek szerint már élénk pénzforgalom 
konkrét bizonyítékának tekinthetjük.148

Más korok régészeti leleteihez hasonlóan a halasi református gimnázium régi
ségtárába, annak csaknem egy évszázados működése alatt, számos Árpád-kori tárgy, 
pénz és egyéb régészeti lelet is bekerült. Részletes jegyzék hiányában pontos szá
mukról, leírásukról, esetleges lelőhelyükről nincs tudomásunk. A már említett sóstói 
cserépüst mellett a város környékén talált több cserépbográcsot, ill. ilyen töredéket 
őriztek a gyűjteményben.149 Lehetséges, hogy ezek egy része a Révész-gyűjtemény
ből származik, amelyben ugyancsak voltak cserépbográcsok.150

A Kiskunhalas egykori és mai határából ismert Árpád-kori régészeti lelőhelyek 
és leletek áttekintése után kíséreljük meg az ezekből levonható településtörténeti 
tanulságokat számbavenni. A fentiekben részletesen felsorolt, terepbejárással azo
nosított és a leletanyag alapján Árpád-korra keltezett településhelyek a Kiskunhalas 
környéki táj viszonylagos sürü betelepültségére utalnak, amelyre a l l .  századtól 
fokozatosan kerülhetett sor. Valószínűleg csupán a kutatás hiányossága az oka 
annak, hogy Halas területén hiányoznak az ismert kora Árpád-kori, soros köznépi 
temetők, amelyekről egy-két igen bizonytalan adatot leszámítva, ez ideig nincs 
tudomásunk. A lelőhelyes szórvány pénzek szerint első királyaink veretéinek sora 
szinte folyamatos: I. István (Debeák, Zsana), Péter (Fehértó), Aba Sámuel (Fehértó- 
Templomhegy, Füzes-Kútihegy), I. András (Tajó), I. Béla (Pirtó), Salamon 
(Felsőszállás, Kiskunhalas-Zöldhalom), I. Géza (Bodoglár), I. László (Fejetéki for
rás, Kisrekettye, Zsana, Bodoglár). Más területek tanulságai szerint ezek a szórvány
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pénzek inkább soros köznépi temetőkből, mint az egykorú és ma még alig ismert 
településekről kerülhettek elő. Egy részük, főleg a l l .  század utolsó harmadából 
származók, esetleg már a temlplom körüli temetők korai sírjaiból is származhatnak. 
A még számos pogány temetkezési szokást őrző, soros köznépi temetők használata, 
az ország más területeihez hasonlóan, ezen a vidéken is a 11-12. század fordulóján,
I. (Szent) László és Kálmán uralkodásának idején szűnt meg, abban az időszakban, 
amikor a feudális állam megszilárdulásával a pogány szokásokat tiltó és a keresz
tény egyházi előírások szerinti temetkezést szorgalmazó törvényeknek is érvényt 
tudtak szerezni. Ettől kezdve a falvak lakóinak is kötelező volt halottait keresztény 
szokás szerint, az egyre gyarapodó számú, újonnan épített templomok körül létesí
tett temetők megszentelt földjébe temetni.

A halasi táj fokozatosan lezajló, ma még pontos adatok híján csak feltételezett 
betelepülési folyamatát, a településhálózat kialakulását ma még kevéssé ismerjük. 
Az anyaggyűjtés során a történeti Halas határában eddig 74 Árpád-kori lelőhelyre, 
leletegyüttesre sikerült valamilyen adatot találni. Ismereteinket minden bizonnyal 
nagyban megnövelné a város teljes határára kiterjedő, szisztematikus terepbejárás, 
melynek során jelentősen megszaporodna az eddig ismert Árpád-kori lelőhelyek 
száma.151 Ennek hiányában is nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az Árpád-kor
ban, különösen a 12-13. században, a tatárjárásig, Kiskunhalas környékén is a 
Duna-Tisza köze más területeihez hasonló sűrűségű településhálózattal számol
hatunk. Ezt igazolják a kisebb területre kiterjedő terepbejárási megfigyelések,152 
melyek tanulságai egybeesnek a megye más részein folytatott régészeti terepbejárá
sok eredményeivel.153 Ugyanerre a megállapításra jutott a Duna-Tisza köze déli 
részének Árpád-kori településhálózatát vizsgáló Bálint Marianna is.154

Az anyaggyűjtés során 46 lelőhelyen került elő Árpád-kori településre utaló lelet. 
Ez a szám természetesen nem azt jelenti, hogy ennyi önálló és egyidejűleg lakott 
település volt a 11-13. században, hanem ezek egy részén csak kisebb időszakon, 
néhány emberöltőn keresztül volt élet. Az is elképzelhető, hogy a kisebb kiterjedésű, 
egymáshoz közel elhelyezkedő lelőhelyek több esetben egyetlen nagyobb település 
időben és térben egymástól különálló részei lehetnek.

Az egymáshoz igen közel, gyakran csak néhány száz méterre elhelyezkedő kis 
településnyomokat és az egymástól néhány km-re fekvő nagyobb faluhelyeket -  
mint a Duna-Tisza közén és az Alföldön általában -  többnyire a lefolyástalan, mély 
fekvésű, egykor vízzel borított részeket, vízállásokat, tavakat körülvevő dombokon 
földhátakon vagy a területünkön ritkább vízfolyások melletti partos, kiemelkedő 
részeken találjuk meg.155

Az Árpád-korra vonatkozó okleveles anyag, a rendelkezésre álló történeti adatok 
alapján a történetkutatás arra a megállapításra jutott, hogy a 11-13. században igen 
sűrű településhálózattal kell számolnunk. Ennek egyik oka a demográfiai növe
kedés, a népesség szétrajzása, másik oka a mezőgazdaság szerepének előtérbe 
kerülése volt. A kutatók, elsősorban Szabó István és Maksay Ferenc véleménye
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szerint a 11-13. századi Magyarországon a településhálózat többségét a 2-10 
családból, háztartásból álló apró falvak alkották.156 A történészek következtetéseit az 
1960-as évektől megélénkülő régészeti terepbejárások eredményei igazolták, és 
egyúttal felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy a régészeti kutatás során jelen
tős számban olyan település is azonosításra kerül, amelyről nincs egykorú írásos 
adat.157

Az utóbbi évtizedekben Magyarország régészeti topográfiájának munkálatai ke
retében folytatott terepkutatás nagyban hozzájárult az érintett területek Árpád-kori 
településhálózatának árnyaltabb megismeréséhez. A nagyobb összefüggő területet, 
egész megyéket átfogó szisztematikus kutatás során talált nagyszámú lelőhely lehe
tővé tette azok csoportosítát, rendszerezését is. A lelőhelyek kiterjedése, a lelet
anyag mennyisége és összetétele alapján Jankovich B. Dénes két alapvető típust 
különített el. Az elsőbe a nagy kiterjedésű, 50-200 méter széles, több száz méter 
hosszú, jelentős mennyiségű leletanyagot szolgáltató faluhelyek tartoznak. Egy 
részüknél az egykori templom nyoma is megfigyelhető. A másik csoportot a laza 
szerkezetű, egymástól néhány száz méter távolságban elszórtan elhelyezkedő, 
néhány objektumra utaló, kis területre koncentrálódó leletanyaggal jelentkező lelő
helyek alkotják.158 Viszonylagos gyakorisága ellenére ez utóbbi lelőhelytípus 
meghatározása és elnevezése a legbizonytalanabb. Van aki ideiglenesen használt 
szállásszerű településnek (pásztorszállás, nyári szállás) tartja,159 míg más kutató 
állandóan lakott, tanyaszerü településnek véli.160 Ugyancsak többféle településtípust 
figyeltek meg a Pest megyei régészeti topográfia készítése során is.161

A főleg a nagyobb, összefüggő területre kiterjedő terepbejárásokon tett megfi
gyelések alapján, Halas határában is többféle nagyságú településtípusra, ill. 
egymástól eltérő településszerkezetre lehet következtetni. Egyik jellegzetes forma 
az a viszonylag kis területre kiterjedő, egy, esetleg csak néhány objektumra, ház
csoportra utaló településnyom (tanyahely ?), melynek sem korát, sem funkcióját 
nem tudjuk jelenlegi ismereteink szerint pontosan meghatározni. Ilyen lelőhely pl. 
Balotaszállás határában a Sándor-tanya (185. lh.) és a Börcsög-tanya (186. lh.). Az 
sem kizárt, hogy a néhány objektumból álló, kis kiterjedésű telepnyom esetleg csak 
a kutatás hiányossága miatt tűnik különállónak, valójában egy laza szerkezetű, 
elszórtan több kisebb csoportból álló nagyobb település része. Ezekre a kérdésekre 
csak a további aprólékos terepmunka, valamint az Árpád-kori kerámia időrendjének 
részletes kidolgozása után lehet válaszolni. Az Árpád-kori lelőhelyek másik típusát 
azok alkotják, ahol a felszínen található gazdag leletanyag a gyakran több száz 
méterre elhúzódó, viszonylag nagy kiterjedésű, többnyire már templommal is ren
delkező, Árpád-kori falvak helyét jelölik, pl. Kunfehértó-Kovács-tanya (204. lh.), 
Harkakötöny-Kötöny (112-113. lh.). A két típus nem választható el élesen, közöt
tük bizonyára létezett átmeneti forma is. Ilyennek tűnik a Balota-Kőhalom kör
nyékén hosszabb sávban elhúzódó, több kisebb lelőhelyből álló Árpád-kori 
település (182-184. lh.).
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Az Árpád-kori falvak belső rendjéről a Halas környékén folytatott részletes 
településfeltárások hiányában az elmúlt években Kecskemét és Kiskunfélegyháza 
határában végzett nagyarányú leletmentések segítségével alkothatunk képet. A 
Duna-Tisza közén eddig feltárt falvak, ill. ezek részletei azt mutatják, hogy az itteni 
települések, hasonlóan az Alföld más területeinek egykorú településeihez, nagy 
területre kiterjedő, laza beépítésűek, szórt szerkezetűek, a településen belül több, 
kisebb-nagyobb csoportosulással. A települést a különféle rendeltetésű vízelvezető, 
a házakat, portákat, gazdasági objektumokat kerítő árkok tagolják részekre. A házak 
kisebb-nagyobb csoportokban állnak, közöttük és körülöttük a különféle célra hasz
nált nagy méretű szabadtéri kemencék, vermek és hulladékgödrök kerülnek elő. A 
településeken a különféle, főleg állattartásra szolgáló gazdasági építmények, istál
lók, karámok nyomai is megfigyelhetők.

A korszak jellegzetes háztípusa, a Kárpát-medence síkvidéki területein általá
nosan elterjedt, kisméretű, földbe mélyített lakóház volt.162 A ház tetőszerkezetét 
tartó ágasfákra a megtalált cölöplyukak utalnak. A ház egyik sarkában, többnyire a 
bejárattal szembeni oldalon, agyagból vagy kőből építettek kemencét, esetleg a ház 
hátsó falába vájták. A kemence sütőfelülete alá, hőtároló céllal, néha cserépdara
bokat, sőt ritkábban állatcsontot tapasztottak. A házak belső berendezéséből csak a 
cölöp- és karólyukak, valamint a padlóba mélyített tároló- és munkagödrök marad
tak meg. Ilyen, a korszakra jellemző Árpád-kori lakóház volt a Kiskunhalas-Zöld- 
halmon feltárt objektum is, melynek külön érdekessége volt, hogy az oldalfalait 
borító vessző fonat nyoma is megmaradt.163

Ezekben a kényelmetlen, szűk és sötét gödörházakban bizonyára csak a hide
gebb, téli időszakban tartózkodtak, a mindennapi élet, főleg nyáron a házakon kívül, 
a szabad területen vagy a kevésbé zárt építményekben folyt.

Nagyon valószínű, hogy az Árpád-kori településeken, főleg a korszak második 
felében, földfelszínen álló, nagyobb méretű épületek is voltak. Ezek kialakításáról 
és szerepéről ma még keveset tudunk, mivel régészeti módszerrel jóval nehezebben 
kutathatók, mint a földbeásott lakóházak. Egy ilyen, földfelszínre épített épület - 
ásatója szerint ház - lehetett a Kunfehértó-Kovács tanyán feltárt nagyméretű, 
6,2x3,8 m-es objektum.164

Az Árpád-kori falusi lakosság tárgyi hagyatékát többnyire a kézzel hajtott 
fazekaskorongon készített, különféle méretű, egyszerű díszítésű főző- és tároló
edények, fazekak, bögrék, palackok képezik. Az Árpád-kor legjellegzetesebb kerá
miája a belsőfüles cserépbogrács, amely formája és felfüggesztési módja alapján 
főleg a szabadtüzön történő főzésre volt alkalmas.165 Szinte minden Árpád-kori 
lelőhelyen előkerülnek töredékei, ritkábban kiegészíthető vagy ép példányok is. A 
háztartási eszközök sorát az agyagedények mellett orsókarikák, fenőkövek, vas
kések, ritkábban réz- és bronztárgyak egészítik ki. A könnyen pusztuló anyagú fatár
gyaknak csak egészen ritka és kivételes esetben marad nyomuk. Létükre gyakran 
csak a vasszegek, pántok és egyéb vasalások utalnak. Ilyenek a Kiskunhalas-Zöld-
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halmon és a Kunfehértó-Kovács-tanyán folytatott ásatáson egyaránt előkerültek.166
Az Árpád-kori települések lakóinak gazdálkodására a települések belső szer

kezete, az ott feltárt gazdasági építmények és az előkerült leletanyag alapján követ
keztethetünk. A Duna-Tisza közi homokhátság a magyar honfoglalás idején és az 
Árpád-korban sokkal nedvesebb, kedvezőbb vízellátottságú volt, mint napjainkban. 
A mély fekvésű, vízjárta laposokból kiemelkedő hátak között egykor, a mainál 
lényegesen több, kisebb-nagyobb tó, vízfolyás, ér volt.167 Ugyancsak nagyobb 
lehetett az erdővel, cserjés bozóttal borított terület aránya is.168 A táji adottságok 
elsősorban az állattartásra nézve voltak kedvezőek, de a korszakban egyre nagyobb 
területre kiterjedő földművelés mellett, mint kiegészítő tevékenységgel a halászat
tal, pákászattal, erdőhasznosítással is számolnunk kell. Az Árpád-kori települések 
laza belső szerkezete, az állatok elkülönítésére, együttállására szolgáló árkok, 
karámok az állattartás fontosságára utalnak. Ugyanezt erősíti meg az ásatásokon 
előkerülő nagy mennyiségű állatcsont is, melynek tanúsága szerint az itt élők 
nagyállatokat (szarvasmarha, ló), kiskérődzőket (juh, kecske), sertést és házi 
szányasokat tartottak. A földművelés tárgyi emlékei, gazdasági eszközök, szer
számok csak elvétve kerülnek elő. Értékes voltukat jelzi, hogy gyakran szándékosan 
rejtették el valamilyen veszély esetén, mint pl. a fejetéki forrás környékén előkerült 
vaseszköz-leletet. Az ebben talált balták esetleg a földművelést megelőző erdőirtás
sal, illetve a fafeldolgozással hozhatók kapcsolatba. A gabonatermesztésre lehet 
következtetni a ritkán előkerülő sarlókból, és a falvak helyén gyakrabban talált kézi 
őrlőkövekből vagy ezek töredékeiből. Az intenzívebb földművelésre, kertgazdálko
dásra utal a Bodogláron talált vas ásópapucs.

A falvak legjelentősebb épülete a többnyire maradandó, szilárd anyagból épített 
templom volt. A kereszténység fokozatos, sokszor erőszaktól sem mentes elter
jesztése után, 11. századi királyaink erélyes egyházszervező tevékenysége következ
tében, a Duna-Tisza közén is sorra épültek az egyszerű alaprajzú, egyhajós, több
nyire félköríves szentélyzáródású, kisméretű falusi templomok. Ezeket általában a 
vízjárta területekből kiemelkedő dombokon vagy földhátakon döngölt agyagalapo
zásra, helyben égetett téglából vagy a közelben bányászott réti mészkőből építették. 
Belső terüket többnyire csak a színes falfestés díszítette. A Halas környéki Árpád
kori falusi templomokról ma még igen keveset tudunk. Az egykori falvakat évszá
zadokkal túlélő, gyakran a késő középkorban is átalakított vagy bővített formában 
tovább használt templomok többsége a török hódoltság idején dőlt romba. Fokoza
tosan pusztuló maradványaikat a szilárd építőanyagban szegény vidék lakói hordták 
el, egykori helyüket már csak a földfelszínen megfigyelhető tégla- és kőtörmelék 
jelzi. Kutatásukra ma már csak régészeti ásatással, a templomok alapfalainak, ala
pozási árkainak feltárásával lenne lehetőség, amit a templomhelyek veszélyezte
tettsége és folyamatos pusztulása is indokol. A templomalaprajzok tisztázása segít
séget adna a templomok építési korának és egyúttal a település használati idejének 
pontosabb meghatározására is. Ugyancsak a templomásatások deríthetnének fényt
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arra, hogy az Árpád-kori falvak, tatárjárás idején elpusztított templomait a késő 
középkorban miként építik újjá vagy alakítják át.

Többnyire a templomok felépítésével egyidőben kezdték temetkezésre használni 
a templomok körüli, árokkal vagy fallal bekerített megszentelt területet, ahol az 
évszázadok során a szűk helyen gyakran több száz sír zsúfolódott össze. A keresz
tény egyház tiltotta a pogány korban általános temetkezési szokásokat, a túlvilági 
útra adott étel- és italmellékletet. Az Árpád-kori sírokból előkerült leletanyag a 
korábbi időszakhoz képest meglehetősen szegényes. A temetkezések többsége mel
léklet nélküli, kisebb részükből néhány ékszerféle, hajkarikák, gyűrűk, gyöngyök, és 
halotti obulusként ezüstpénzek kerülnek elő. A falusi lakosság ékszerei ezüstből 
vagy bronzból készültek, formájuk és díszítésük legtöbbször igen egyszerű.

Kiskunhalas környékén eddig egyetlen helyen, a Sós-tó melletti Zöldhalmon 
folyt Árpád-kori temetőfeltárás, sajnos azonban ez is csak a temető egy részére kor
látozódott. Szerencsésebb esetben, egy-egy temető teljes vagy nagyobb arányú 
feltárása fontos adatokat szolgáltathat az itt élt népesség etnikai hovatartozásáról, 
embertani összetételéről, demográfiai változásairól.169

A templomok egyik fontos felszerelési tárgya a kereszt volt, melyet miséknél 
kereszttalpba állítva az oltárra helyeztek, vagy körmeneteknél rúdra tűzve hordoz
tak. A megye területéről származó románkori keresztek közül az egyik legkorábbi a 
zsanai templomromnál előkerült példány.170 Az eredetileg aranyozott bronzfeszületet 
a bizánci hatást mutató szárvégződése és a Krisztus-test megformálása a l l .  század 
végére keltezi.171 A templomokban használt egyéb felszerelési tárgyak: pl. kereszt
talp, füstölő, gyertyatartó előfordulásáról területünkön alig van adatunk. A múlt 
században Zsanán talált és azóta megsemmisült, elkallódott vagy lappangó gyertya
tartóról sem rajz, sem leírás nem maradt fenn. Kiskunhalas távolabbi környezetében, 
Bócsán 12. századi bronz körmeneti kereszt,172 Tázláron talán egy ezüst szenteltvíz
tartó (aspersorium)173 került elő.

A tatárjárás pusztítása után a falusi templomok megsemmisült liturgikus tár
gyainak pótlására a 13. század második felében, a dél-franciaországi Limoges 
ötvösmühelyeiből, jelentős mennyiségű zománcozott vörösréz tárgy érkezett 
Magyarországra.174 A Duna-Tisza közi falusi templomokban használt limogesi 
keresztekről származó, evangélisták szimbólumaival díszített, zománcozott vörös
réz lemezeket a megye több pontjáról (Bugac-Alsómonostor, Kiskőrös, Kecel) 
ismerünk.175 Valószínűleg ugyancsak egy limogesi tárgy tartozéka lehetett az a 
zománcdíszes vörösréz korong, amely egykor Révész György gyűjteményében volt, 
és állítólag Halas határában találták.176

A halasi határban a 13. századot megélő falvak fejlődésében a tatárjárás okozott 
súlyos törést, egy részüknél teljes pusztulást. A nomád hadviselést magas fokon 
alkalmazó mongol seregek, melyek Közép-Ázsia után Kelet-Európát is uralmuk alá 
hajtották, 1241 tavaszán támadták meg Magyarországot. A vesztes muhi csata után 
a tatár csapatok előbb a Tiszántúlt, majd Pesttől délnek fordulva a Duna-Tisza közét
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égették fel. Különösen a nyílt alföldi területeken fekvő, védtelen falvak estek a 
pusztítás áldozatául, melyek lakossága nem tudott elmenekülni vagy elrejtőzni. A 
Duna és a Tisza parti sávjában felégetett falvak többségét az ártéri, mocsaras terü
leteken elbújt, majd a veszély elmúlta után előmerészkedő lakosság idővel újra 
benépesítette. A középső területeken, így Halas környékén is a települések nagyobb 
része időlegesen vagy véglegesen elnéptelenedett. A mongol pusztítás mértékét a 
történeti kutatás eltérő módon értékeli. Györffy György szerint Csongrád és Csanád 
megyében a települések háromnegyede, Bácsban és Bodrogban mintegy fele esett a 
mongol hódítók áldozatául.177

Az utóbbi évtizedekben mind történeti, mind régészeti oldalról felmerültek olyan 
vélemények, hogy a falvak eltűnése, a településhálózat átrendeződése nem kizárólag 
a tatárjárás által okozott drasztikus népességcsökkenés következménye lehet.178 
Legutóbb Szűcs Jenő vizsgálta részletesen ezt a kérdést. Kutatásai alapján nyilván
valóvá vált, hogy a 13. század második felében az egész országban egy nagyarányú 
népességmobilitás figyelhető meg, melynek során az ország lakosságának túlnyomó 
többségét kitevő paraszti rétegek társadalmi és földrajzi mozgása zajlott le. A tár
sadalmi kötelékek fellazulása, a királyi várbirtokrendszer felbomlása, a világi nagy
birtok arányának megnövekedése ugyancsak erős hatást gyakorolt a népesség átren
deződésére. Mindez a településszerkezet átalakulásában is megnyilvánult.179

írásos források hiányában nem tudjuk, hogy a század közepe táján Halas 
környékén hány település vált lakatlanná a tatárjárás következtében, vagy népte- 
lenedett el lakóinak elköltözése miatt. A régészeti leletek, elsősorban az utolsó 
Árpád-házi királyok előkerült pénzei alapján néhány falu esetében feltételezhető, 
hogy a környékbeli települések lakosaival kiegészülve, a 13. század második felé
ben újraéledtek. Talán a felsőkistelek-zöldhalmi (27. lh.), a fejetéki-forrás környéki 
(29. lh.) és kunfehértó-pömyehalmi (201. lh.) település esetében számolhatunk ezzel 
a lehetőséggel. Az Árpád-kori lelőhelyek másik részénél a 13. században megsza
kad a települési folytonosság, egy időre megszűnik az élet, és csak valamikor a 14. 
században, de már megváltozott körülmények között, valószínűleg részben vagy 
egészben kicserélődött lakossággal indul meg újra.180 Ezek részletesebb vizsgálata 
azonban már a következő korszak kutatójának feladata.

Halas és környéke Árpád-kori településtörténetét azzal zárhatjuk az eddigi ada
tok alapján, hogy a tatárjárás után, a 13. század közepétől a településhálózat átren
deződésével és megritkulásával kell számolnunk. A népességszámban bekövetkező 
csökkenés, a települések elnéptelenedése lehetőséget teremtett a IV. Béla által 
visszahívott kunok letelepítésére.181 Ennek következtében Halas környéke is az új 
népesség Duna-Tisza közi településtömbjének részévé vált.182
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(14., 25-26. lh.), Felsőszállás-Sóstó (42. lh.), Rekettye-Kisrekettye (75. lh.), Rekettye-Nagylapos (80. 
lh.), Flarkakötöny, Kötöny-Kossuth Tsz és környéke (112-113. lh.), Kiskunmajsa, Bodoglár-Kőhalom 
és környéke (120—126. lh.), Kiskunmajsa, Tajó-Pap széke és környéke (142-143. lh.), Zsana- 
Templomhegy (154. lh.), Balotaszállás-Kőhalom és környéke (168., 182-184. lh.), Balotaszállás- 
Négyeshatár és környéke (167., 187-189. lh.), Kunfehértó-Templomhegy (203. lh.) és környéke , 
Kunfehértó-Várhelylapos (197., 224. lh.)
181 A kérdés összefoglalása további irodalommal: PÁLÓCZI-FIORVÁTH 1974. 244-259.
182 A tanulmányt Biczó Piroska lektorálta, hasznos tanácsaiért ezúton is fogadja hálás köszönetemet.
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Halas kun székközpont és magyar mezőváros 
a középkorban

Hatházi Gábor

A kun örökség és Halas

Kiskunhalasnak nem csak nevében, de jónéhány polgárának nemzedékről-nem- 
zedékre szálló, féltve őrzött családi hagyományában is ott él egy különös sorsú 
keleti lovasnép emléke, amely -  a befogadó magyarsággal való együttélése és foko
zatos eggyéválása jegyében -  a város és vidéke múltját évszázadokon át meghatá
rozta. Hiszen Halas e korszakában nem csupán egy volt az alföldi magyar mező
városok sorában, hanem csaknem fél vármegyényi kun területet igazgató, s annak 
nevét adó székközpont is.

A Duna-Tisza-közi kun világot idéző, tudományos történetírástól független, 
helyenként megkopott, másutt kiszínesedő emberi „magánemlékezet” becses nyelvi 
örökségeként Halason is szinte napjainkig közszájon forogtak a híres Kun Mi
atyánk, az ún. „halasi ének” és asztali áldás, a különböző köszönési, köszöntési for
mulák. Ezek egyikét az 1840-es években a halasi gimnáziumban még tanították, s a 
város jeles szülöttének, a kunok egyik legnagyobb kutatójának, Gyárfás Istvánnak 
lejegyzésében maradt ránk:1

„Héli hali jade üzürmén 
Üzdbe her

Zeboralle, Sarmamanuele 
Als bízón Susarma 

Düzüsztürmü dücsürmü 
Hej alah ilalah 

Zaboralle dücsürmü. ”

E szöveg -  jelen formájában -  természetesen nem tekinthető a magyarországi 
kun nyelv visszatükrözőjének, hiteles nyelvemlékének. A kun nyelvet igazi anya
nyelvűkként használó nemzedékek már a hódoltságkor végére letűntek. Amint azt 
az 1690-es évek végén Ottrokocsi Fóris Ferenc megállapította, a kunok már nem tar
toznak az idegen nyelvű nemzetiségek közé, magyarul beszélnek.2 A szülőről gyer
mekre szálló, s a 18. századtól számos variációban már le is jegyzett nyelvi fosz
lányok -  miután valódi jelentésük ismerete a nyelvváltással együtt jobbára elenyé
szett -  minden nemzedék félrehallásaival s az átmásolásokkal valamit torzultak,
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gyakran kihagyásokkal csonkultak, esetleg az oszmán idők hatásaival keveredtek. 
Hiteles magvuk rekonstruálása nyelvtudósi életműveket igénylő, részben még el
végzendő feladat.3

A cél nem reménytelen, ezt bizonyítják többek közt Mándoky Kongur István 
Kun Miatyánkkal kapcsolatos eredményei. Hiteles, értelmét visszanyert rekonstruk
ciót vehet kézbe immár az olvasó:4

„bizi??atamzz kim-si? kökte 
sentlensin seni? adz? 
düssün seni? kö?lü? 

necik mim jerde alay kökte 
bizi? ekmegimizni bér bizge büt-bütün künde 

ilt bizi? minimizni
necik kim biz de iyermiz bizge ötrü kelgenge 

ütme bízni ol jamanga 
qutqar bízni ol jamannan 

sen barsz? bu kücli bu czn iygi te?ri amen. ”

A hasonló mélységű feltárásra váró többi nyelvemlék addig is puszta létezésével 
bizonyítja, hogy a kezdetben csaknem ellenségszámba vett, furcsa, keleti „ide
genek” őseikre büszke öntudattal gondoló, de idővel magyarrá lett leszármazottai 
köztünk járnak. Le kell azonban valamit szögeznünk. Halas alapvetően magyar 
település volt már a középkorban, mint ahogy az volt a redemptio előestéjén is. Mint 
majd látni fogjuk, nem változtat ezen a tatárjárást kővető -  bő egy évszázadnyi -  
önkényes kun megszállás kihatása, mint ahogy az a tény sem, hogy Halas székköz
pontként tovább működött a kunok 14. század végi távozásával is. Ugyancsak nem 
hagyható figyelmen kívül a török hódoltság vérzivataros másfél évszázada, amikor 
a település népe többször is szinte írmagig kipusztult és -  az ország más vidékeiről 
(pl. Tolna, Baranya) kiinduló -  újjánépesülésen esett át.

A lappangó nyelvemlékek és hagyományok inkább arra vallanak, hogy a vidék 
17. század végi újjáéledése során a mezőváros betelepülői közt jó néhány környék
beli, szerencsés túlélő kun család is helyet kapott: elvetve magvait az 1745. évi 
redemptioban kiteljesedő kun öntudatnak, ugyanakkor sajátos színezetű néprajzi 
csoportként századunkig meghatározó ízeit adva Halas paraszti-mezővárosi művelt
ségének.

Az tehát, ami a kunságot Halassal évszázadokra egybeforrasztotta, nem elsősor
ban a vérségi leszármazás, hanem a történelmi örökség, az együttesen vállalt múlt, 
amit -  nem tagadható -  a redemptió kollektív kiváltságokkal együttjáró előnyei is 
sarkalltak.

A „halasi kunoknak” (távoli rokonaik még ma is ott élnek a kazah steppéken) 
addig is térben és időben, életmód és kultúra vonatkozásában egyaránt hatalmas 
távolságot kellett bejárniuk, kövessük hát őket e vándorúton.

170



A kunok eredete, útja a Kárpát-medencéig
Mint annyi keleti lovasnomád „birodalom”, a kun törzsszövetség is különböző 

eredetű -  hol meghódolt, hol önként csatlakozott -  néptöredékből ötvöződött. 
Sokféle elnevezésük e folyamat történetét adja dióhéjban.5 Az örmény Khardes, 
orosz Polovci, bizánci Komanoi, latin Cumani, német Falben alakok a „halványsár
ga, fakó” jelentésű Kuman népnév megfelelői, míg a keleti (arab, perzsa, kínai, 
mongol) források Kipcsak néven említik őket. A szövetség magvát adó qun nép ere
detileg a Hoangho folyó mentén, a mai Mongólia és Kína határvidékén élt. Innen -  
a később Kínát is megszálló -  kitajok terjeszkedése űzte őket nyugat felé, a magyar 
államalapítás évtizedeiben. E vándorlás során, a Belső-Ázsia határát jelentő 
„dzsungáriai kapu” tájékán egyesültek először a sári (sárga ujgúr) törzsekkel, majd 
a kazahsztáni steppékre érve a szintén török nyelvű qipcaq-okkal. Utóbbiak szám
beli túlsúlya folytán a szövetség némi ogúzos hatásokat mutató nyelve, műveltsége 
idővel kipcsakká vált, amint szállásterületük neve is (Dest-i Kipcsak).

A Volgán átkelve, 1055 és 1068 között hajtották végre azt a hadjáratsorozatot, 
melynek eredményeként -  az úzokat és távoli rokonaikat, a besenyőket elűzve vagy 
meghódoltatva -  uralmuk alá került a Fekete-tengertől északra, egészen az Al- 
Dunáig húzózódó steppevidék. A kunok gyorsan berendezkedtek új hazájukban. 
Név szerint csak töredékesen ismert (pl. Toksaba, Barak, Kongur-oglu, vagy a 
hazánkba került csoportok közt is kimutatható Borcs-oglu, Csertán, Olás) kb. 20 
törzsük igen laza szövetsége két nagyobb egységbe tömörült. Felvethető, hogy a 
Dnyepertől nyugatra terült el az előkelőbb „Fehér Kumánia”, mely a szövetség 
vezető, kun-sari törzseiből állt, amint ezt a kunok európai elnevezései is jelzik. 
Ennek megfelelően a kipcsak „Fekete Kumánia” tőlük keletre eshetett, s a Volgán is 
túlnyúlt. A törzsek -  Levédia és Etelköz kapcsán számunkra is ismerős -  nagy 
folyók mentén telepedtek meg (mai ismereteink szerint 8 főbb lakókörzetük mutat
ható ki), ahol -  a honfoglaló magyarsághoz hasonlóan -  meghatározott útvonalak
hoz és területekhez kötött, ciklikus téli-nyári szállásváltó, félnomád életmódjukat 
folytatták.

A nomád lovasíjász harcmodor igazi mestereiként természetesen a kunokat is 
„kalandozásokra” csábította a szomszédok gazdagsága. Hol felkért szövetségesként, 
hol nem várt támadóként rendszeresen vezettek jövedelmező hadjáratokat az orosz 
fejedelemségek (pl. Csemyigov, Perejaszlav, Kijev 1061, 1068, 1071, 1099, 1178, 
1187, 1190, 1192, 1203, 1213) és Bizánc balkáni tartományai (1078, 1087, 1096, 
1103-1114) ellen. Utóbbi területen jelenlétük és befolyásuk szinte állandósult a 
bizánci latin császárságból kiszakított, Asen-féle II. bolgár cárság (1185-1237) 
révén. Hatalmuk diplomáciai elismerését jelzik az orosz (1097, 1107, 1187) és bi
zánci (1240) részről szorgalmazott, házassági-dinasztikus kapcsolatok. Szövetségük 
szervezettségi szintje folytán azonban soha nem jelentettek a hunokhoz, avarokhoz 
vagy akár honfoglaló elődeinkhez mérhető veszélyt a keresztény Európára.
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A térséget közel 200 éven át uraló kunok körében lassanként olyan gazdasági
társadalmi fejlődés vette kezdetét, mely regionális hatalmi helyzetükkel párosulva 
mindinkább a letelepült, szervezett állam kialakulása felé mutatott. Erről már nem 
csupán történeti-régészeti források vallanak, hanem híres szövegemlékük, a Codex 
Cumanicus (az európai kereskedelmi és missziós tevékenységet szolgáló, 13-14. 
századi kun-perzsa szótár) fogalomkészlete is.6 Társadalmi-vagyoni tagolódásuk 
már rég túljutott a hagyományos vérségi-nemzetségi kötelékek szintjén. A piramis 
csúcsán álló kánok és elkötelezett előkelőik (bejek) uralmát állandó, hűbéres jellegű 
zsoldoskíséret (nyögérek) biztosította a részben már függésbe került, s a hatalmas 
állatállományt gondozó közszabadok rétege felett. Utóbbiak -  kiegészülve a hadi
foglyokkal és rabszolgákkal -  mind nagyobb tömegben éltek az állandó téli szállá
sokon, ahol a létalapot adó állattenyésztés mellett már földet is müveitek. Miután 
kun területen haladtak át a perzsa és közép-ázsiai (khorezmi) iszlám nagyvárosokat 
a volgai Bolgárországgal s Kelet-Európával, valamint az orosz fejedelemségeket 
Bizánc krími (pl. Kherson, Sudak, Jalta) kolóniáival összekötő, igen fontos nem
zetközi kereskedelmi utak: ezek „megvámolása”, majd a kereskedelembe való 
bekapcsolódás (állatállomány, nyersbőr, rabszolga) is a kun előkelők vagyonát 
gyarapította. Emellett rendszeres adót szedtek az uralmi területükre eső földműves 
népektől (pl. jászok) és kolónia-városoktól is. Utóbbiak különösen nagy hatást 
gyakoroltak a nagyobb káni székhelyekre (pl. Sarukan, Szugrov, Balin), melyek téli 
szállásból nomád nagyvárosokká fejlődve jelentős iparos-kézműves műhelyeknek 
és a távolsági kereskedelem telepeinek ill. lerakatainak is otthont adtak. E jelentős 
életmódbeli, vagyoni és társadalmi változások sajátos régészeti visszatükrözői a 
steppén egykor ezrével álló, ún. „kamennaja babák”. A teljes díszben ábrázolt, leg
előkelőbb férfiak és nők arccal kelet felé forduló, kezükben csészét tartó halotti 
szobrairól van szó, melyek magányos lovassírjaik közelében, kőkerítéssel övezett 
halmokon álltak. Ezek a halotti torok helyszíneként is szolgáló áldozati szentélyek 
szervesen kötődtek a népüktől még e tekintetben is elkülönülő pusztai arisztokrácia 
őstiszteletéhez, ugyanakkor felállításuk jelentős kézműves hátteret és „infrastruk
turális” szervezettséget jelez.

E fejlődésnek a mongol hódítás vetett véget. Az első tatár támadók (Szubutaj, 
Dzsebe) félelmetes gyorsasága és vasfegyelme még a nomád harcászatot remekül 
művelő kunokat is meglepte. 1223-ban, a Kalka folyó mentén szét is zúzták a 
szövetséges kun-orosz seregeket. Bár ez még csak felderítő-előkészítő hadjárat volt, 
s nem követte megszállás, Kötény kán (a halicsi orosz herceg sógora) hiába jutott 
lélegzetvételnyi időhöz: a laza szövetségi rendszerből is adódóan, látszólagos 
egyeduralma ellenére sem tudta egységbe kovácsolni a kun erőket. (Ez történetük
ben egyszer már csaknem végzetesnek bizonyult: amikor az orosz városok össze
fogása -  a 12. század első felében -  összeomlással fenyegette szövetségüket. Csu
pán Köncsek kánjuk kiemelkedő tehetsége, s a törzsekhez csatlakozó újabb kipcsak 
csoportok hadereje mentette meg akkor a kunokat.) Batu kán 1237/38-ban -  a vol-
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gai bolgárok és Julianus magyarjainak lerohanása után, az első orosz városok fel
égetésével egyidőben -  a Dest-i Kipcsak ellen fordult. A csapás elemi erejűnek 
bizonyult. A szétzilált, fejvesztve menekülő nép egyes roncsait maga köré gyűjtő 
Kötény IV.Bélától (1235-1270) kért menedéket, s a következő év tavaszán a ma
gyarországi beköltözésre is sor került. Önálló történelmi szerepük -  a törzsszövet
ség bukásával -  végleg lezárult.

Kunok és magyarok

A két nép kapcsolatai kezdetben nem voltak túl „barátságosak”, miután a kunok 
első kalandozásai hazánkat sem kerülték el. Érdekes, hogy ennek hagyománya a -  
krónikáink által, s középkori templomaink legszebb falfestményein megőrződött -  
Szent László legendában (a leányrabló kun legyőzése a kerlési ütközetben) csapó
dott le,7 jóllehet az 1068. évi betörésben a kunok még teljesen „ártatlanok”: a 
támadók ekkor a steppékről általuk kiűzött, úz-besenyő töredékek voltak. Hazánkat 
valójában 1091-ben támadták először kun portyázók. Bizánci területről, a lebunioni 
csatából hazafelé tartók egy csoportja (Krul fia Kapolcs vezetésével) zúdult ekkor 
az erdélyi hágókon át a keleti országrészekre. Szent László (1077-95) serege azon
ban még a Temes folyónál beérte és megsemmisítette őket. A kunok megtorló had
járata (Akus vezér) az Al-Dunánál fulladt vérbe. 1099-ben viszont a kunok vágtak 
vissza addigi kudarcaikért. Przemysl-nél Bönyek kán olyan megsemmisítő csapást 
mért a kijevi belügyekbe avatkozó magyar seregre, hogy maga Könyves Kálmán 
(1095-1116) is csak futással, mindenét hátrahagyva tudta életét menteni. Ily módon 
a felek kölcsönös „tekintélyt” szereztek, s a közömbös egymás mellett élést válasz
tották közel másfél évszázadra, katonai és diplomáciai szempontból egyaránt. 
Ebben kun részről az a tény is közrejátszhatott, hogy hadi erejüket jelentős mérték
ben lekötötte az orosz fejedelemségek megerősödése és térnyerése a 12. század első 
felében.

Merőben új helyzetet teremtett 1223-tól a kun steppéken a mongol veszély. A 
magyar politikai befolyást is szolgáló, sokáig sikertelen térítési kísérletek 
(domonkos missziók) hirtelen meghallgatásra találtak. Az erdélyi határok mentén 
élő kun törzsek -  látva Kötény leáldozó hatalmát s a keleti végekről idáig menekülő 
kun töredékektől értesülve a tatár pusztításokról -  már 1227-ben megkeresztel- 
kedtek. Róbert esztergomi érsek a pápától Cumania pápai legátusa címet nyert, s 
megalakult a Szeret-vidéki, ún. milkói püspökség. A legnyugatibb kunok vezére, 
Bare egyenesen a magyar király védelme alá helyezte magát, akinek címei közé 
ekkortól került a „rex Cumaniae” is, jóllehet Kötény központi hatalma még létezett.

1239-ben, mikor maga Kötény kán is meghódolt, IV.Béla célja már nem a keleti 
terjeszkedés, hanem a mongolok ellen bevethető nomád íjászsereg biztosítása volt.
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Kői vagy bánmonostori (1240) megegyezésük szerint a magyar főséget, a keresz
tény, letelepült életmódot elfogadó kunok -  hadi szolgálataik fejében -  részben a 
vendégnépeket (hospeseket), részben a vámépeket megillető jogokat (részleges adó- 
mentesség, beléletüket függetlenül, saját törvényeik szerint élhetik) kapták. A 
remények azonban nem váltak be. Az eltérő életmódú, kultúrájú (keresztény, föld
művelő) befogadók és a (félnomád, pogány) jövevények közt mindennaposakká vál
tak a nem ritkán véres összetűzésekké fajuló, főként területi viták. Az ország nagy
urai ugyancsak féltékenyen figyelték, mint válnak az „idegenek” a trón legbelsőbb 
támaszává, hatalmi tényezővé. Ráadásul e lépéssel az ország külön is magára vonta 
Batu kán haragját, hiszen a pusztai hadijog értelmében Béla király a mongolok 
„szökött rabszolgáinak” nyújtott menedéket (Rogerius).

1241 tavaszán, a mongol betörés hírére elhatalmasodó pánik véres leszámolás
hoz vezetett. A Pestig jutó tatár előőrs soraiban ugyanis kunokat véltek fölfedezni, 
ezért a város izgatott csőcseléke felkoncolta a tatár kémnek hitt Kötényt és kíséretét. 
(A vád annyiban nem lehet alaptalan, hogy a keleten maradt, tömegesen behódolt 
kunokat a tatárok, nomád szokás szerint, bizonyára a legnagyobb veszélyeknek 
kitett előhadukba sorolták. Batu későbbi Aranyhordáját is -  a néhány ezres mongol 
vezetőréteg kivételével -  e törzsek alkották.) Kötény népe pedig, értesülve ura halá
láról, tűzzel-vassal pusztítva hagyta el az országot, éppen mikor a legnagyobb szük
ség lett volna erejükre.

Halas, a kun nemzetségi központ

AZ ÍROTT FORRÁSOK

A Halas környéki kunság története 1246 táján veszi kezdetét, amikor is IV. Béla 
-  újabb tatár támadástól tartva -  visszahívta az akkor bolgár területen élő kunokat. 
Az új szövetséget most már nem csupán a főemberek -  nomád szokás szerint -  ketté 
vágott kutyára tett esküje, hanem a trónörökös, a majdani V. István (1270-72) és 
valószínűleg az új kán, Zeyhan (őt Béla király egy 1255. évi oklevelében rokonának 
nevezi) leánya Erzsébet házassága pecsételte meg. Vélhetően e házassággal, s talán 
Zeyhan fiú utódjának hiányával magyarázható, hogy István herceg hamarosan (1260 
tájától) a kunok uraként szerepel (dominus Cumanorum). Általa s fián, a félig kun 
IV. Lászlón (1272-90) át öröklődhetett a kunok feletti közvetlen főhatalom a min
denkori magyar királyra, melyet az nádorán keresztül gyakorolt (iudex Cumano
rum).s Összefügghet ezzel, hogy többé soha nem hallunk a magyarországi kunoknál 
kánról, legfeljebb részhatalmat gyakorló, több főemberről (Alpra, Menk, Uzur, 
Tolun stb.).9

A most betelepült 6 kun (név szerint csak a Csertán, Borcsól, Kór, Olás azonosí
tott minden kétséget kizáróan) és 1 jász „nemzetség” -  a mai számítások szerint -
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60-70 ezer főre becsülhető népének IV.Béla, okulva a korábbi hibákból, a tatárok 
által leginkább kiirtott Alföldön jelölt ki szállásterületet (Duna-Tisza köze, Kőrös, 
Maros és Temes folyók vidéke, Zagyva-völgy). Itt már lehetőség nyílt a nagyobb, s 
főleg zártabb kun körzetek kialakítására.10

Történetileg régóta tisztázott tény, hogy Halas térsége is e zónák közé tartozott, 
s a kunok -  főként -  Csertán nemzetsége (totemisztikus eredetű, a pogány török 
ongon-őskultuszt idéző név: ’csuka’)  népesített be újra." Nevük 1347-ben tűnik fel 
először hazánkban: uruk, Köncsög ispán kapcsán („...comes Kumcheg capitaneus 
Comanorum generationis Chertan...”),'2 ugyanő 1366-ban egyenesen „Halasi” -  
előnéwel szerepel („...comes Küncheg de Halas... ”) .u 1367-ben már Karla fia Ist
ván fia János („...Johannis fily Stephani filly Karla capitanei Comanorum nostrorum 
generationis Chertan... ”)  a kapitányuk.14 Ugyanitt -  pontosabban a majdani kun 
Halas-szék déli peremén -  a Madaras és Halas közt fekvő Mátyusfalván (ma 
Mátéháza) 1418-ban bukkan föl egy Csertán-széki kun („...Tompor Comanus regius 
de sede Chortyan... ”).'s Ma ismert legkésőbbi előfordulása Szeged 1522. évi tized- 
lajstroma, ahol külön „Kun utca” szerepel, s lakói közt található egy Csertán család 
is.16

Amint arról már esett szó, a Magyarországra költözött kunság csupán kis hánya
da, romja volt az egykor hatalmas déloroszországi törzsszövetségnek. A mongolok
tól elszenvedett vereségek, a hosszú vándorlások, s a mindezekkel együttjáró vesz
teségek, időnként anarchikus állapotok nemcsak az amúgy is erős vagyoni és tár
sadalmi differenciálódást fokozták, hanem még az eddigieknél is vegyesebb, kever- 
tebb népességet eredményeztek. A menekülés során a kun csoportok jórésze elvesz
tette a létalapot jelentő állatállományát, sokan szakadtak el eredeti közösségüktől, 
törzsüktől. A menekültek egy-egy hatalmát-vagyonát sikeresebben átmentő törzs
vagy nemzetségfő védelme alá helyezték magukat, aki gyakorlatilag itt, a Kárpát
medencében teremtette újjá -  főként e csapódott elemekből -  szállását (aulját) avagy 
nemzetségét. E közösségek tehát már csak elnevezésükben őrizték -  az újjászervező 
erőt jelentő csoport eredetére utalva -  az ősi törzsi hagyományt.

így volt ez a Csertán-nemzetség esetében is. A Halas vidékén megszállt kunok
nak még a vezető csoportja sem volt „ép”. Ugyanis a névadó „anyatörzs” -  vélhe
tően a nép többségével -  a kipcsak steppén maradt. A mongoloknak meghódolt Car- 
tan törzsről a 14. századi arab források (Dimaski, Nuvairi, ibn Haldún) többször 
megemlékeznek. Néhány, a Halas-szék területétől messzebb eső névi előfordulás azt 
a lehetőséget sem zárja ki (pl. Ajak birtok kun szolganépe esetében), hogy más, 
kevésbé szerencsés töredékeik más kun csoportokhoz sodródva, társadalmilag lesül
lyedve kerültek a Kárpát-medencébe.17

Máig nem tisztázott az Iloncsuk ( ’kígyócska) nemzetség kérdése. Bár keleti 
törzsi előzménye nem ismert, Györfíy György -  hangsúlyozva a kellő óvatosságot, 
miszerint kun úri nem- vagy ágnévről is lehet szó -  nem zárja ki esetleges önálló 
nemzetség voltát, mely a majdani Kecskemét-szék kialakulásában is szerepet
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kapott.18 1342^43-ban arról értesülünk, hogy az Iloncsuk nemzetségbeli Buthemer 
ispán („...comes Buthemer de genere Ilunchuck... ”)  a szállásán lakó és kapitánysá
ga alá tartozó kunokkal együtt szabadulni kíván más kapitányok fősége alól.19 
Miután leszármazottai (Buthemer nembeli Eremen és Thetel család) a Halas-széki 
Jakabszállás (szomszédja Köncsögszállás) urai 1407-ben, talán nem ok nélkül 
tételezhető fel, hogy az 1340-es években a nem kívánt kun feljebbvaló a Csertán 
nemzetség feje, Halasi Köncsög ispán lehetett. Hozzátehetjük: az Iloncsuk nem
zetség függetlenedési kísérlete a „Csertánoktól” -  ha valóban nem úri nemzetségről 
van szó -  egy olyan, korábban önálló törzsi-nemzetségi töredéket sejtet, amely a 
balkáni időszakban, avagy a beköltözés korában kényszerből kénytelen volt elfo
gadni hatalmasabb szomszédja „gyámkodását”. E függés csak a 15. század első 
negyedében, a Kecskemét- és Halas-szék alá kerülő szállásterületek szétválasztásá
val szűnhetett meg. Akkor is csak részlegesen, hiszen Jakabszállás a Halas-székbe 
soroltatott. (Nyelvészetileg mindenképpen ellenőrzendő felvetés: vajon a Baja, 
Hajós és Császártöltés vonalát a mai Halas, Fehértó, Kistelek vidékétől valamint a 
Kígyós-patak vízrendszerétől -  Jánoshalma, Borota, Felsőszentiván, Csávóly térsé
ge -  elválasztó homokhátság Illancs neve nem hozható-e összefüggésbe az Ilon- 
csuk/Kígyócska nemzetséggel?)

Ugyancsak behatóbb nyelvészeti vizsgálódást érdemelne az orosz évkönyvekben 
Eltukovici formában felmerülő, Don-Donyec vidéki kun törzsnév.20 1393-ban a 
Csertán nemzetség szállásterületének déli peremén fekvő Katymárról való Öltük 
Miklós kun keveredik lólopási ügybe.21 Előbb a Kecskemét-, majd a Halas-szék kun 
szállásainak sorában találni Altokszállást is (1446, 1493: ’növelő, gyarapító’),22 a 
későbbi Átokháza pusztátP Amennyiben az orosz és magyarországi latin források -  
bizonyára romlott -  nyelvi alakjainak egyeztethetősége kiállná a szaktudomány 
próbáját, úgy esetleg újabb jelére bukkanhatnánk a Csertán nemzetséghez csapódott, 
egyéb kun törzsi töredékeknek.

A KUNOK ELSŐ RÉGÉSZETI EMLÉKEI

A kunok ideérkezését az írott források mellett páratlan értékű és érdekességü 
régészeti leletegyüttesek sora is jelzi. Természetesen nem a közhiedelemben élő 
„kunhalmokról” -  valójában őskori emlékekről -  hanem a laikusok számára alig 
ismert, az előkelő réteg köznéptől elkülönülő, még pogány rítusú lovastemetkezé
seiről van szó. Ezeknek valóságos „régész paradicsoma” Halas és vidéke. A megle
hetősen kevés leletegyüttesre korlátozódó (számuk alig éri el a tucatot) Kárpát
medencei emlékcsoport csaknem fele koncentrálódik területünkre. E sírok alkotják 
a hazai kunság régészetileg legjobban elkülöníthető emlékkörét, miután még magu
kon viselik a délorosz steppén hátrahagyott kun műveltség szinte minden jellem
zőjét. A temetkezési szokásokon (lóval temetés, gazdagon felszerelve) túlmenően
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elsősorban náluk találjuk meg azokat a keleti lovasnépekre oly jellemző ékszereket, 
egyéb ruha kiegészítőket, fegyvereket, lószerszámokat (nem ritkán orosz és bizán
ci-balkáni tárgyak kíséretében), melyek a beköltözött első-második nemzedéket 
jellemezték.

A későbbi generációk -  a befogadó magyarságba való gazdasági-társadalmi-kul- 
turális betagolódás hatására (asszimiláció, keresztény hitre térés, feudalizálódás) -  e 
temetkezési formával már felhagytak (templom körüli temetők). Viseletűk emlékei 
és egyéb tárgyaik is mindinkább helyi készítmények. Sajnos a korai sírok vizsgálatát 
alapvetően megnehezíti, hogy kivétel nélkül nem hiteles feltárásból származnak. 
Lelőhelyük és lelőkörülményeik alig tisztázhatók, a tárgyegyüttesek minden esetben 
csonkán, hiányosan kerültek múzeumba.24 Annyi mindenképpen bizonyos, hogy a 
Kárpát-medencébe érkezett kunok legelőkelőbbjei nem engedhették meg már 
maguknak a kőszobor állítás szokását, amint kurgánjaik mérete és a melléjük teme
tett lovak száma szintén jóval szerényebb lehetőségekre utalnak.

A múlt század közepén, az akkor Kiskunhalashoz tartozó kunfehértói Inoka- 
Pincehegyen (227. lelőhely) magányos lovassírra bukkantak (1. kép 1.). A leletek a 
II. világháború alatt elpusztultak, ma már csak a Bóna István professzor máso
latában fennmaradt sírrajz, a jeles műgyűjtő Révész György és Nagy Czirok László 
feljegyzései nyomán alkothatunk róla képet. Ezek alapján Pálóczi Horváth András 
rekonstruálta az együttest. A korabeli megfigyelésekből kiindulva nem zárható ki, 
hogy az előkelő kun halott idővel erősen lekopott sírhalom (kurgán) alatt nyugodott. 
Testét K-NY-i irányban fektették. A vele együtt lelt ékszerek (fonott ezüst nyak
perec, felvarrható, kétfülű, aranyozott ezüst gombok, egyéb lemez ruhadíszek, talán 
a jellegzetes szarvalakú kun női fejfedőre varrt ezüstlemezkék), no meg a fegyverek 
hiánya nőre vallanak (1. kép 2-3.). Bal oldalán nyugodott lova, melynek felszere
léséből a kengyeleket, s vélhetően a díszes kantárzat egyik emberi arcot ábrázoló 
díszveretét (1. kép 4.) gyűjtötték össze. Mindezeket IV. Béla (1235-70) pénze kí
sérte halotti obulusként.25

Az akkoriban ugyancsak Kiskunhalas részeként ismert Balotaszállás-Balota- 
pusztán (Szakái Aurél legújabb kutatásai nyomán tudjuk, hogy a Szalai-földön), 
1892 augusztusában ismét egy pogány kun nő sírjára bukkantak (192. lelőhely). A 
helyszínre kiszálló rendőrség szemléje és „ásatása” után, a következő év tavaszán a 
leletek -  ami megmaradt belőlük -  a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. A 
kivételesen gazdag hölgy ékszerkészlete és egyéb tárgyai hűen tükrözik azt a sajá
tosan kevert kelet-európai divatot, mely a kunság felső rétegét a 14. század elejéig 
jellemezte. Az ősibb, nomád hagyományoknak megfelelően e sírban is megtalál
hatók voltak a nyitott, aranyozott ezüstlemez karikákkal díszített, szarv alakú női 
fejdísz maradványai (2. kép, 10. színes kép), akárcsak a csavart testű ezüst nyak
perec (6. színes kép). Ugyanezen körbe sorolható a valószínűleg övre akasztható, 
függesztőkarikás ezüsttü (8. színes kép).

Talán a Fekete-tenger melléki kereskedelem, talán a balkáni évek hatására igen
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meghatározó a bizánci ékszerdivat jelenléte is: így a vélhetően nyakban hordott, 
ezüst filigránfoglalatban ülő hegyikristály csüngő (7. színes kép), a sodronyszegé
lyes ezüst pántkarperecek (11. színes kép), a gömbdíszes ezüst fülbevalók (10. szí
nes kép), a fövegre és ruhára egyaránt felvarrható, finom mívü aranyozott ezüst, 
préselt lemezdíszek különféle változatai (9. színes kép), a kettős kúp alakú füles
gomb. Úgy tűnik, hogy már helyi, magyar műhely terméke lehetett a halott vésett 
díszü ezüst fejesgyűrüje, kerek, ugyancsak ezüst csatja (9. színes kép). Az úrnő 
kivételes gazdagságát textil-foszlányok is jelzik: mintás selyemköntösét aranyozott 
ezüstszállal átszőtt selyemöv szorította le egykor. Utóbbira függeszthette vaskését és 
egyéb apró használati tárgyait (tarsolyát ?), erről egy bronz(?) és egy vas akasztó
karika s egy további vascsat töredéke árulkodnak. A temetkezési szokásokra igen 
kevés adat utal. A rendőrségi jegyzőkönyv nem említi sírhalom meglétét, csupán a 
korhadt vázat. Eltemetett lóra nem lehet következtetni, sem állatcsontokra, sem 
lószerszám maradványokra nem bukkantak, jóllehet a sírt 7-8 ponton is körbeásták. 
Koporsós temetést jelezhet viszont egy begyűjtött vasalás töredék. A túlvilági útra 
való felkészítést, egyúttal ismét a beköltözés előtti intenzív balkáni kapcsolatokat 
jelez a halott obulusa, III. Joannész Vatatzész nikaiai-bizánci császár (1222-1254) 
aranya (13. színes kép), valamint a talán ital útravaló jelképes tárolójának szánt(?) 
fdigrándíszes-ékkőberakásos, aranyozott ezüstserleg hiányos töredéke (talp a szár
ral) (12. színes kép).26

Kunfehértó nyugati határrészén, az egykori Debeák futóhomokos részén 
(Szarkás, talán a mai Kéleshalomtól К-re eső Homokbuckáknál?) 1816-ban -  amint
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arra utóbb Wicker Erika is felfigyelt -  vélhetően előkelő kun harcos magányos sírja 
került napvilágra (67. lelőhely). A csak Révész György feljegyzéseiből ismert lelet 
-  „emberhulla, páncélosán, fegyveresen” -  sajnos gyászos sorsra jutott. A találók „a 
fegyvert vagy kardot kováccsal elrontották, a páncélt széjjelszaggatták, belőle két 
darabot mutathatok, nyilak, zablavas, ezüst gyűrű fej, amely keresztes, kiskések, 
gomb, rézfüggők”.27

Utóbbi leletegyüttes értelmezéséhez több környékbeli gazdag kun harcossír 
hívható segítségül, melyek ugyan Halastól némileg távolabb esnek, de a halottakban 
ugyancsak a Csertánok vezető férfiait sejtjük.

A legközelebbi párhuzam Csólyospusztán (ma Csólyospálos) került elő 1903- 
ban.28 Egy homokdomb aljában (kurgán?) bukkantak az orosz vagy perzsa műhely
ben készült, palmettadíszes, csúcsán aranygomb díszű sisakkal és vállemezes lác- 
inggel eltemetett harcosra. Aranyozott ezüstöve egyike a kor legszebb európai 
gótikus ötvösműveinek. Olyan viseleti elemről van szó, mely egyik legsajátosabb 
jellemzője a legelőkelőbb harcosoknak, s máig nem megoldott kérdés, miként jutott 
a kunok közé. A déloroszországi korszakban ugyanúgy jelen vannak már (Csingul), 
mint a Balkánon vagy a Kárpát-medencében. Származási helyül -  kereskedelmi 
cikként, diplomáciai ajándékként -  felmerült a bizánci latin császárság görög-fran
cia keverékhatásokat hordozó valamely műhelye ugyanúgy, mint a hasonló produk
tumokról ismert szicíliai vagy észak-itáliai városok. István ifjabbik király 1264. évi 
számadása alapján gyanítható, hogy a kor előkelő kunjai gyakran részesültek ilyen 
jellegű udvari ajándékokban is, hűségük „erősítése” érdekében.29 A csólyosi előkelő 
férfit minden bizonnyal íjjal-nyillal temették el, erre utalnak a megtalált nyílhegyek. 
Lovassírt jeleznek az ezüstszögekkel kivert, keleti nomád kengyelek és koporsót az 
ugyanitt lelt vasalások.

Kígyóspusztáról (Kiskunmajsa határrésze) két hasonló lelet is ismert.30 Az első 
ugyancsak egy szélkoptatta homokdomb tövében került elő 1816-ban, akár a debeá- 
ki lelet. (Ez az egybeesés csábító találgatásokra is okot adhatna akár. Azonban félő, 
hogy a zavaros lelőkörülmények, a megtalálók hiteltelensége, ellenőrizhetetlen 
adatai miatt erre soha nem derülhet már fény.) Mindenesetre a „megtaláló” kígyósi 
juhász a harcos maradványairól nem tudott beszámolni, ráadásul a lelet egyetlen 
megmaradt darabjának -  a csodálatos szépségű és a csólyosi övvel rokonítható -  
aranyozott ezüst csatos (14. színes kép) fegyverövnek néhány arany veretét kolomp- 
nak olvasztotta be. Megmaradt részei a lefoglalás után előbb a majsai levéltárba, 
majd a Nemzeti Múzeumba kerültek. A második leletről is alig tudunk többet. 
Jemey János 1824-ben, ugyancsak a majsai levéltárban látta. Az első lelet aranyo
zott csatjához hasonló ezütcsatot és páncélinget említ feljegyzéseiben, melyeket 
1850-ben a Nemzeti Múzeum kívánt magához venni. A sodronying hamarosan 2 
ezüst és 12 rénzpénz kíséretében meg is érkezett, de az ezüst csatnak nyomaveszett.

Leleteink életre keltésében az egykorú feljegyzések (pl. Plano Carpini, Joinville 
temetkezési leírásai, Fermói Fülöp pápai legátus megjegyzései a pogány kun vise-
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létről), a kun sírszobrok, a Szent László legenda falképei és a kódexek miniatúrái 
(Képes Krónika, Anjou-Legendárium) egyaránt segítségül hívhatók. Általuk -  fő
ként a kunok külső megjelenését illetően -  azok a részletek is felsejlenek, melyeket 
a föld nem őrzött meg számunkra.31

A kun férfi viselet meghatározó jellemzője a magas, csúcsos, esetenként gyöng
gyel, apró pitykékkel kivarrt, prémmel szegélyezett bőr-, vagy nemezsüveg volt. 
Fejüket pogány módra leborotválták, csupán hátul három varkocsba font hajtincset 
hagyva meg, mely akár derékig leérhetett. Szakállukat szintén leborotválták, csak 
bajuszt viseltek. Felső testüket ing, felette hosszú, felül feszesen szabott, alul bőven 
leomló, ferdén hasított, tehát oldalt záródó kaftán fedte. Ezek anyaga (finom keleti 
és bizánci selymektől a durva házi vászonig, bőrig) és díszítése (hímzések, nemez 
rátétek, rávarrt fémlemezkék) sokat elárult viselője vagyoni-társadalmi helyzetéről. 
Ugyanúgy, mint a több sírban előforduló sodronying és sisak, melyet csak a leg
előkelőbbek engedhettek meg maguknak. Gyakoribb volt a bőrvért, melynek vállon 
átvetett, bonyolult felerősítő szíjazatát gyakran díszítették felvarrt hát- és mellko
rongokkal. A steppei férfiviselet legfontosabb kelléke a fegyveröv volt, így a 
kunoknál is. Erre függesztették fegyvereiket (a szablyát, az íjat felajzott állapotban 
befogadó tegezt és a prémből vagy szövettel-bőrrel behúzott, fakéreg lapokból 
szerkesztett nyíltartót) és egyéb apróságaikat (kés, ár, tarsoly, tűzszerszám stb.), 
hogy mindezek a nyeregben való forgolódás közepette is a kezük ügyében legyenek. 
Érdekes, hogy bár az öv vélhetően a kunoknál is a fegyverviselésre jogosult, szabad 
férfi jelképe maradt, a kun öv jóval szerényebb kivitelű volt (veretek nélküli, egy
szerű bőr vagy szövetöv), mint avar vagy honfoglaló magyar megfelelői. A legéke
sebb példányok -  mint láttuk -  nyugati műhelyekből kerültek a kunok közé. A kun 
férfiak viselete bő nadrággal és szűk szárú, puha talpú csizmával egészült ki, melyet 
csatos szíjakkal erősítettek az övhöz.

A női viselet sok tekintetben egyezett a férfiakéval (ing, bő bugyogó, csizma), 
kaftánjuk viszont rövidebb volt és középen záródott. Övükön kerek tükröt, kést, 
fésűt, készségtaró zacskót, kendőt hordtak magukkal. Fejfedőik annál változatosab
bak voltak: rávarrt díszlemezkékkel ékített pártaszerű fejdíszek, magas, kúpos 
kalapok karimával vagy anélkül, lapos főkötők, csuklyák. A rendszerint két 
varkocsba font hajat hátul szövetfátyol takarta. A fej két oldalán, fül mögé fel
erősített (apró szövetpámákból és tulajdon hajukból formált) szarv alakú díszek 
kifejezetten kun női jellemzők, a rájuk húzható nyitott nemesfém karikák -  mint lát
tuk -  a Halas környéki előkelő hölgyek viseletéből sem hiányozhatott. A kun nők 
gyűrűk, gömbös vagy kúpos fülbevalók és lemezkarperecek mellett egészen sajátos, 
összetett nyakéket viseltek. A más népeknél és kultúráknál is megfigyelhető nyak- 
perecet (torques) nem eredeti helyén, tehát nyakban viselték, hanem különböző 
csüngődíszek közé, nyaklánc zsinórzatára felerősítve függesztették a nyak alá.

A régészet lehetőségei annál behatároltabbak viszont a frissen megérkező kunok 
településeit illetően. Jóllehet a l l .  század óta a steppei kunokra is mindinkább az
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összetett gazdálkodás és félnomád életforma vált jellemzővé, s állandó téli szállá
sokkal már a magyarországi kun megtelepedés után közvetlenül is számolni kell, 
szinte bizonyos, hogy az első nemzedék települései még jurtatáborok lehettek. A 
menekülés évtizedei akaratlanul is visszahozták a nomád szokásokat. Ezen „aulok” 
utolsó hírmondói -  ha hihetünk az írott források történészi értelmezésének -  a 14. 
század derekán még léteztek, bár a vándorlást a környező magyar birtokok határai 
jobbára meggátolták. Tudományos ismereteink és technikai lehetőségeink mai szint
jén még reménytelen ezen ideiglenes jurtatáborok régészeti felismerése.32

A KORAI KUN SZÁLLÁSTERÜLET ÉS HALAS

Az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy kik is lehettek, s milyen tárgyi emlék
anyagot hagytak maguk után azok a kunok, akik Halason és térségében elsőként 
vetették meg lábukat? Most lássuk azokat a körülményeket és folyamatokat, melyek 
Halas szinte egyedien sajátos kun-magyar kettős világához elvezettek, s történelmi
kulturális örökségét napjainkig meghatározzák.

Mint láttuk, Halas tágabb vidéke a mongol pusztításoknak leginkább kitett 
területek egyike volt, melyet éppen elnéptelenedése okán nyerhetett el a Balkánról 
visszahívott kunok Csertán nemzetsége. Amint azt utólag, a híres kun privilégiumok 
írásba foglalásakor (1279) is leszögezték, ilyen célra elsősorban az elpusztult kirá
lyi birtokokat használták fel, melyek esetleg uratlanná vált nemesi vagy várjobbágyi 
földekkel is kiegészülhettek. Kivételt jelentettek viszont az egyházi javak, s a külön
leges haszonvételekkel (pl. halászóhely, erdő) együttjáró birtokok, ezek korábbi 
tulajdonosaik kezén maradtak.33 A Csongrád, Fejér és Bodrog megyék közötti, ha
gyományos szentistváni megyehatároknak a kunok beékelődését követő megbom
lása mellett34 így alakulhattak ki olyan magyar „szigetek” a kun „tengerben” mint pl. 
a Fejér- (Solt-szék) vagy Csongrád vármegyei területként fennmaradó Pál- és 
Pétermonostora, Móricgátja (ma Monostorpuszta és Galambos-Móricgátja Bugac 
és Félegyháza térségében).35 Esetükben a kunoknak tiszteletben kellett tartania a 
régebbi tulajdonosi viszonyokat. (14. kép)

Az események azonban nem mindig alakultak a „papírformának” megfelelően, 
okkal gyanítható, hogy a későbbiekben hol Csongrád, hol Bodrog megyéhez sorolt 
Halas múltját vizsgálva ilyesmivel állunk szemben.

Bár a történészi becslések eléggé eltérőek a mongol népirtások mértékét illetően, 
abban megegyeznek, hogy még a legjobban sújtott területeken is kb. 20-25%-nyi 
túlélő lakossággal lehet számolni, s ez Bodrog és Bács vidékén már 50-55% körül 
mozoghatott.36 Többször alakulhatott így ki az a furcsa helyzet, hogy a búvóhe
lyeiről előmerészkedő néhány család, kicsiny, alkalmi közösségekbe verődött mene
kült -  ha nem költözött más, kevésbé kipusztult vagy jobb újrakezdést nyújtó bir
tokokra37 -  olyan falvakat kezdett újra népesíteni, melyek jogi értelemben nem is
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léteztek már. Ez a fajta regisztrálatlanság kezdetben jól is jöhetett, hiszen egyúttal 
az adóterhek alóli mentesülést is jelentette.

Ehhez járult hozzá az ország törvényeit nem ismerő, vagy azokat „rugalmasan” 
értelmező kunok érkezése. A keleti jövevények gyakran szálltak meg olyan földeket 
is, melyek az előzőleg már említett királyi meghagyás szerint nem illette meg őket. 
Ezt az országot ért hatalmas sokk hatására még gyenge lábakon álló központi hata
lom és adminisztrtáció kezdeti hiányosságai, a jog- és közbiztonság lassú feléledése 
lehetővé tették. A nagykunsági és mezőföldi kun szállások némelyike (pl. Marja
laka, Ivánkateleke, Sárosd) lehet bizonyíték ilyen önkényes foglalásra: a kun közeg
ben is tartósan fennmaradt magyar helynevek az idegenek közt rekedt, csak las
sanként elkunosodó, túlélő magyarságot sejtetnek.38

A kunok számára ugyanis a legeltetésre alkalmas puszta földekkel közel azonos, 
ha éppenséggel nem nagyobb értéket jelentettek az ilyen földműves szórvány
közösségek. Már többször hivatkozott nyelvemlékük, a Codex Cumanicus bőséges 
agrár-szókészlete, s az orosz régészeti feltárások sora bizonyítja egybehangzóan, 
hogy a kunok számára már dél-oroszországi korszakukban sem volt ismeretlen a 
földművelés. A mongol támadás már egy feudalizálódás felé mutató, félig megte
lepült társadalmat zúzott szét, amely olyan állandó téli szállásokat hozott létre, 
melyek körül rendszeres földművelés folyt. Ugyancsak felmerült, hogy a legjelen
tősebb káni és nemzetségfői szállások valóságos nomád „nagyvárosokká” fejlődtek, 
itt az iparos műhelyek mellett olykor a külföldi kereskedők kolóniái is megtalál
hatók voltak. Vagyis a középkori krónikákban oly gyakran a kunok szemére hányt 
rideg nagyállattartást az 1236—46 közötti időszak állandó menekülései, utóvédhar
cai, a hontalan bolyongás kényszere hozták csak vissza.

A magyarországi, frissen létesült kun szállások urai tehát tisztában voltak a föld
művelés gazdasági súlyával, s létkérdés lehetett felélesztése. Ennek érdekében bizo
nyára előszeretettel vonták uralmuk alá a védekezni nem tudó magyar kistelepü
léseket: nem ritkán kun szállássá alakítva azokat: a sokszor létező, de tulajdonosi 
jogaikat érvényesíteni nem tudó egyházi és nemesi birtokosokkal szemben is. IV. 
Béla először 1254-56 között tett kísérletet a tatárjárás utáni birtokanarchia ren
dezésére, magyar és kun vonatkozásban egyaránt kevés sikerrel.39 A probléma vál
tozatlan megoldatlanságát jelzi az 1267. évi dekrétum 5. cikkelye, mely kimondta, 
hogy a nemesek mindazon földjei, melyeket a királyi vagy királynéi „szabad falvak” 
népei, valamint udvamokok és várszolgák elfoglaltak, állíttassanak vissza a neme
sek birtokába.40 Hogy e „kondicionáriusok” körébe a kunok is beleértendők, mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy 1277-ben, a rákosi gyűlésen lényegében ugyanezen 
cikkely ismételt megerősítésére a kun előkelőknek is esküt kellett tennie.41

A kunok -  ezt számos forrás megerősíti -  az elfoglalt falvakban meghagyott 
vagy saját szállásaikra költöztetett magyar népességet rendszeresen növelték a 
13-14. század folyamán -  a főként külföldi hadjáratokból, de IV. Kun László 
(1272-90) idején az anarchikus belháborúkból is -  haza hurcolt hadifoglyokkal.
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Nem véletlen, hogy 1279-ben a kun-ellenes főúri-egyházi „lobby” törvénybe ikta
tott, legfőbb követelései a jogtalanul elfoglalt földek és a magyar keresztény foglyok 
szabadon bocsátása voltak. Ebbe nyílván a kunok közt élő magyar jobbágyelemeket 
is beleértették.42 A hazai földbirtokosságnak ebben a kérdésben tapasztalható buz
galma érthető: a kunokkal újabb földszerző-riválisok tűntek fel a színen, ráadásul a 
tatárjárás után fellépő óriási munkaerőhiány a jobbágyok értékét alaposan meg
emelte.43

Bár a kunok közvetlen nagypolitikai befolyásukat a Hód-tavi csatában elbukó 
lázadásuk (1280-82) összeomlásával, majd Kun László meggyilkolásával (1290) 
elvesztették, e vitatott tulajdonú birtokokat s azok népeit lényegében zavartalanul 
bírták, egészen a 14. század végéig. A félelmetes lovasíjász kunok túlságosan is 
értékesek voltak a királyi hadszervezet számára ahhoz, hogy királyaink ne huny
janak szemet a jogtalan foglalások fölött. így például a régészeti emlékei alapján -  
itt került elő az egyik legismertebb pogány kun lovassír -  már a 13. századtól általuk 
lakott, Szolnok megyei Szentkirály birtokot formálisan csak Nagy Lajos (1342-82) 
engedi át a kunoknak.44

A döntő változások Zsigmond király (1387-1437) uralma alatt következtek be, 
amikor a magyarsághoz időközben mindinkább hasonuló kunság (asszimiláció, feu- 
dalizálódás, kereszténnyé válás) -  hagyományos életmódjával együtt -  nomád hadi
kultúráját is feladta. Az állandó költségvetési hiánnyal küszködő, ugyanakkor had
seregreformot (telekkatonaság) akaró Zsigmond számára a'kunok már nem jelentet
tek számottevő fegyvernemet, inkább adóikra számított.45 A szék-rendszer 
kiépítésével egyidőben valóságos „igazoltatási hullám” kezdődött meg a kun 
kapitányok kezén lévő szállásokat és birtokokat illetően. Zsigmond erre vonatkozó 
legkorábbi rendelete ugyan csak 1404-ből ismert (többször megismételték: 1411, 
1436),46 de éppen Halas példája jelzi -  mint majd látni fogjuk - , hogy a folyamat 
már az előző század végén megindult. A „gyanús” eredetűnek bizonyult javak a 
királyra szálltak vissza, aki rögvest hívei hűségét erősítendő eladományozta, vagy 
méginkább -  tetemes adósságai fejében -  elzálogosította azokat. Az 1420-as évekre 
véglegesült kun települési-igazgatási körzetek -  a székek -  határain47 e birtokok már 
kívül rekedtek. (4. kép)

E talán hosszúnak tűnő történeti kitérő elengedhetetlen volt a kun-magyar Halas 
születésének jobb megértéséhez, amit a 14. század közepe előtt -  írott források 
hiányában -  „magyar oldalról” ismét csak régészeti lelőhelyek jeleznek. V. Székely 
György Halas Árpád-kori történetét rendkívüli alapossággal, kitünően bemutató 
fejezete felmenti e sorok íróját a részletes ismertetéstől, így elegendő a leglényege
sebb vonatkozások újbóli felvillantása.

Halas tatárjárás utáni előtörténete szempontjából kiemelkedő jelentőségű lelőhe
lyek a belterülettől északra a felsőkisteleki Fejetéki-forrás melletti szőlők, s tőle 
nyugatra a Zöldhalom. (6. kép 1-2.)

A Fejetéki-szőlőben (Ipari-szőlők) földmunkák során a kerámia és vaseszköz
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anyag IV. Béla, V. István és III. András dénárjaival együtt került elő (29. lelőhely, 6. 
kép l.).48

Zöldhalmon -  ahol 1975-ben Biczó Piroska leletmentő ásatása során a temető 
néhány sírját és 12-13. századi házakat tárt fel -  ugyancsak már a múlt században 
is ismert volt (27. lelőhely). Akkor templomra utaló kő- és csonttörmelék, kerámia, 
fegyver és szerszámtöredékek kíséretében IV. Béla, V. István és Kun László pénzei 
kerültek elő. Biczó kutatásai arra is fényt derítettek, hogy a faluhelyen a 13. század 
végén legkésőbb megszűnt az élet.49 (6. kép 1.)

A közeli Fehértón szintén hasonló jelenséggel találkozunk. Az időközben 
„elveszett”, pontosabban ma már nem azonosítható Pörnyehalom lelőhelyről 
ugyancsak Révész György jegyezte fel, hogy a templom körüli temetőre utaló 
embercsontok mellett a falu életét bizonyító bőséges cserépedény, fémeszköz és 
fegyveranyag került elő (201. lelőhely). A leletek Árpád-koriak, s ezt Könyves 
Kálmántól IV. Béláig terjedő időből több pénz is bizonyítja. Hogy a település -  
kisebb megrázkódtatás mellett -  átvészelte a mongol dúlást, ékesen bizonyítják az 
ugyanitt felbukkant Kun László és III. András ezüstök.50 Wicker Erika nyomán V. 
Székely György is felvetette, hogy a Pörnyehalom esetleg a ma innen ismert 
Templomhegy (203. lelőhely) vagy Kovács-tanya (204. lelőhely) valamelyikével 
lehet azonos. Míg azonban Wicker Erika inkább a Kovács-tanyát tartotta 
valószínűbbnek, V. Székely a Templomhegyet részesítette előnyben. E sorok írója 
inkább a Kovács-tanyát tartja valószínűbbnek, miután a Révész-féle gyűjtés 
pénzeinek III. András-kori lezárulása inkább összhangban áll a helyszínen feltáró 
Biczó Piroska megállapításával: a Kovács-tanya Árpád-korban létesült faluhelye 
túlélte a tatárjárást, a szórványként jelentkező későbbi középkori emlékanyag vi
szont időben nem terjed túl a 14. századon.

Halas 14. századi történetének ismeretében felvethető, hogy ezen esetekben51 -  
alföldi környezetben is mind gyakrabban tapasztalt jelenségként -  a tatárjárást sze
rencsésen túlélő, a környék védelmet nyújtó mocsaraiból visszatért közösségek falu
helyeiről van szó. (Nem csekély szerencséről van szó, hiszen Halastól alig néhány 
km-re északkeletre, a mai Szánk területére bizonyosan lecsaptak a mongolok! Az 
előlük menekülők egyikének csupán annyi ideje maradt, hogy összegyűjtött pénzét 
sebtében elássa. A IV. Béla brakteátáiból, friesachi és kölni dénárokból álló pén
zlelet /1181 db/ 1971-ben került napvilágra, világosan jelezve, hogy tulajdonosa 
minden bizonnyal életét vesztette a rajtaütés során, nem tért vissza javaiért.)52

Megmenekült falvainkra visszatérve: azokban az élet látható megszűnése (a 13. 
század utolsó negyede-vége -  14. század eleje) nagyjából egybeesni látszik az elő
zőekben már részletesen tárgyalt pogány kun sírok, majd szomszédos új települések 
egész sorának feltűnésével, a településhálózat átrendeződésével. Ugyanis a mai 
Halas kül- és belterületének több pontján -  velük a majdani mezőváros közép- és 
törökkori helyrajza kapcsán majd részletesebben is megismerkedünk (pl. a bel
területi Templom-hegy, Tabán, Kápolnahely, Szilády Áron u.) -  számos új, talán már
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a 13-14. század fordulójától induló fal
vak alapítása figyelhető meg, sokszor az 
Árpád-kori telepek romjain, csak ritkán 
előzmény nélkül.53 (6. kép 3-6.)

Tény az is, hogy 1366-ban a Csertán 
nemzetség kapitánya, Köncsög ispán 
már egyenesen a „halasi” előnévvel 
jelenik meg egy oklevélben ( ’’...comes 
Küncheg de Halas... ”)  minden kétséget 
kizárva afelől, hogy Halas 14. századi 
urai a kunok.54 Érdekes, hogy általában 
ezt, 1366-ot szokás Halas „születés
napjának” tekinteni, mint az írott forrá
sokban feltűnő, első említést. Van azon
ban egy másik okleveles adat is, mely 
ezt a nevezetes dátumot akár két 
évtizeddel korábbra helyezheti át. 1347- 
ben ugyanis a már ismert Köncsög ispán 
saját szállásáról („...descensu nostro...”)  elszökött, 12 „nemezsátorban lakó” kun 
szolgacsaládot enged át Becsei Töttösnek, s ugyanez történik két évvel később, 25 
kun családdal.55 Ez a bizonyos kun szállás, az 1366. évi adat ismeretében, minden 
valószínűség szerint Halas lehet. Eszerint a majdani mezőváros első írott említése -  
igaz, még konkrét névmegjelölés nélkül -  1347-re határozható meg.

A település névetimológiájával kapcsolatban mérlegelhető szempont lehet, hogy 
a kun Csertán szó lényegében egy halfajta neve: csuka,56 s talán a többségi lakosság 
hatására vált csak uralkodóvá a magyar „Halas” megfelelő. Lehetséges azonban az 
is, hogy csak a településhez tartozó tóból adódó, véletlen egybeesésről van szó. A 
kérdés eldöntéséhez rendkívül érdekes szempontot hozott V. Székely György egy új 
felvetése. E sorok írójának gondolatmenetével összecsengő megállapítását a közeli 
Kelebián -  ugyancsak a Csertánok uralma alá tartozó területen -  napvilágot látott 
gótikus kincslelet egyik címerábrázolásos veretére alapozza. A díszlemezkén olyan 
csöbörsisak látható, melyen a kor heraldikai szabályai szerint a tulajdonos úri család 
hagyományaival összefüggő állatalak ül, mégpedig egy csuka! Óhatatlanul fel
vetődik a lehetőség, hogy az elrejtett kincshez Köncsög ispán kései leszármazottai
hoz lehet köze, s a fenti történeti kapcsolatok révén, áttételesen Halashoz is. A város 
első ismert, gyaníthatóan 15. századi előképre visszavezethető 17. századi pecsétjén 
ugyancsak hal látható. V. Székely szerint a kapcsolat bizonyos, „Halas címere is az 
ún. beszélő címerek közé tartozik”.57 (3. kép)

Összefoglalva: erre a hármas, régészeti-történeti-nyelvészeti „ tünetcsoportra ”, 
pillanatnyi ismereteink alapján, egyetlen fordulat adhat csak magyarázatot, a Cser
tán nemzetség megjelenése. A 13. század második felét jellemző anarchiát kihasz-

3. Préselt ezüst lemez.
Sisakdísz hal ábrázolással. 

Valószínűleg a Csertán nemzetség címere. 
Türr István Múzeum, Baja
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naiv a a kunok először a túlélő magyar népességgel határos területeket szállták meg, 
majd legkésőbb a 14. század elején a nemzetség akkori feje -  önkényesen -  saját 
szállás-népébe olvasztotta az itt talált magyarokat. Mindez több környékbeli magyar 
falu felszámolásával és a lakosság áttelepítésével is együtt járt (Fejeték, Zöldhalom, 
Pörnyehalom/Kovács-tanya). Felvethető továbbá, hogy a mai Halas belterületén 
ekkor kialakult 14-16. századi települések (Templomhegy, Tabán, Kápolnahely, 
Szilády Á. u.) kun uralom alá került, de jobbára magyarnak megmaradt népében 
kereshető az az etnikai mag, melyre alapozva -  a kunok kiutasítása után -  a 14. 
század végén megindul majd Halas mezővárosi fejlődése.

A CSERTÁN NEMZETSÉG KUNJAI HALAS TÁVOLABBI KÖRNYÉKÉN

Györffy György kutatásaiból tudjuk, hogy a Halas központú Csertán nemzetség 
jogtalan foglalásai hatalmas távolságokra terjedtek ki Halas közvetlen határain kívül 
is, főként délre.58 (4. kép) A széles sarlóívet formázó területsáv délkeleti határát a 
bánáti Tisza-szakaszhoz közel eső Vastorok (az óbudai apácák faluja) képezte, a mai 
Szabadka szomszédságában. A 14-15. század folyamán gyakran értesülünk arról, 
hogy a szomszédos szállásokról rendre szöknek át -  jobb megélhetés reményében -  
e birtokra kun családok, kiknek visszahurcolásától tiltják a kapitányokat (1388: 
Zsigmond, 1442: Hunyadi János, 1458-90: Mátyás, három ízben is), köztük magát 
Tompa Lászlót is, Köncsög ispán fiát.59 Az erősen hiányos 14-15. századi írott for
rások mellett inkább csak törökkori adatokból sejthető, hogy e vidék elvben magyar 
birtoklású, sokszor kunok által önkényesen belakott vagy csak illetéktelenül hasz
nált darabjai voltak Horgos, Horog, Ludas, Pálegyháza, Felső-Adorján, Szent- 
mihály, Dorozsma térségnek bizonyos részei.60 Történetileg máig tisztázatlan, de 
nyelvészetileg felvethető, hogy az illegális kun „terjeszkedés” végpontja Szeged 
irányában Buzgán puszta és Szatymaz lehetett,61 régészetileg esetleg Szer monostor 
kun lovassír „gyanús” szórványemlékei.62

A Duna felé eső részen a határt Gyapol falu jelentette. Ezt ugyan 1280-ban még 
szabályos vásárlással szerezte meg egy Tepremez nevű kun előkelő (új névként 
sajátját adva a birtoknak),63 de hamarosan elvesztette. 1343-ban a haj szentlőrinci 
apátság már Becsei Töttös vagyonként cseréli magához.64 Tepremez utódai, úgy 
tűnik, erről nem vettek tudomást, sőt -  gyaníthatóan erőszakos úton -  valóságos 
„közlekedő folyosót” létesítettek Halasig s a Csertán-nemzetség kezén lévő legális 
„anyaterületekig”. E sávba esett pl. Katymár (kun helynév!),65 Bácsborsód (a ma 
már ismeretlen Tökörcsborsódegyháza, Bükedegyháza, Rendesegyháza, Bátordegy- 
háza birtokokkal), Mátéháza (Mátyusegyház),66 s a halasi határhoz közel eső Zside, 
Csőszapa (utóbbi kun helynév, ma Jánoshalma részei), továbbá Tompa, Madaras, 
Szabadka, Tavankút.61

Már IV. Béla (1235-70) kísérletet tett 1256-ban az itteni királyi várjavak vissza
szerzésére, azonban kevés sikerrel.68 Ez nem csupán a kunok passzív ellenállásán
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bukott meg, velük versengve tettek kezüket ilyen földekre a magyar urak is. 
Ráadásul a Csertán nemzetség vezéri családja, Köncsög ispán ősei gyaníthatóan 
még a királyi udvarhoz is közel álló, s kellő befolyással bíró kun elitbe tartoztak.69 
Még 1341-ben is felpanaszolják Becsei Töttösék birtokaik jogtalan kun használatát 
(az említett kunok Tepremez fia Og (dictus) László és rokonai, Demeter fia László, 
Mykus fiai Copaz és Miklós embereikkel egyetemben), minden különösebb követ
kezmény nélkül.70 A minden bizonnyal hasonló gondokkal küzdő Barthan-i László 
fiai 1347-ben egyenesen fegyverrel törtek a kunokra. Magánháborújuk azonban 
tragikus véget ért: a védekező kunok mindkettőjüket megölték. Ráadásul az itáliai 
hadjáratai miatt a fegyveres szolgálatot teljesítő kunoknak elkötelezett Nagy Lajos 
király haláluk után is elmarasztalta, s jószágvesztésre ítélte a Bartányiakat.71 A 
magánháborúkra 1367-ből is vannak adataink: ekkor Köncsög ispán fiai és Becsei 
Töttös fiai, a család bátmonostori ágának tagjai dúlják kölcsönösen egymás földjét, 
birtoktalan szolgáik és jobbágyaik, sőt „nemeseik és birtokosaik” által.72

Györffy György megállapította, hogy e fentiekben vázolt, a „legális” kun törzs
területen kívül eső, döntően magyar népességű térséget (így Halast is), Köncsög 
ispán és fiai, Csercsi, valamint Tompa László -  tanulva a szomszédoktól, s felhagy
va a kun szokásokkal -  gyakorlatilag korszerű művelésű magánuradalommá fejlesz
tették a 14. század második felében.73 Hűen tükrözi ezt Madaras példája az 1370/80- 
as évek fordulójától. 1377-ben egy hatalmaskodás után (150 forint elégtételadás biz
tosítékául) már a környező magyar településekkel egyenértékű, népes faluként 
kötötték le a Töttösöknek, ill. Bátmonostoriaknak.74 1380-ban ismét a kezükön van, 
ekkor több jobbágy szökik át teljes állatállományával hozzájuk a Töttös leszárma
zottak garai birtokáról. Külön érdekes, hogy Köncsög fiai Madarason ekkor már 
saját tiszttartó officiálist alkalmaznak, Dezsőfi László személyében.75 A 
mezővárosiasodás felé haladó úton fontos állomás 1391, ekkor Tompa László job
bágyai közt hospesek tűnnek fel.76 1406-ban -  igaz, már nem a Köncsög-utódok 
tulajdonaként -  Madaras már mezőváros.77

E kitérő nem tanulság nélküli Halas szempontjából. A gyakorlatilag azonos tör
ténelmi helyzetben kialakuló, de írott források tekintetében gyengébb adottságú 
Halas minden bizonnyal ugyanezt a fejlődési utat járta be, s nem a „semmiből ugrott 
elő” 1396-ban, mint magyar mezőváros, alig 30 esztendővel közönséges kun szál
lásként való említése után.

A KUN URALOM VÉGNAPJAI HALASON

A Zsigmond trónra lépésével bekövetkező változások első jele viszont éppen 
Halashoz kötődik, évekkel megelőzve a kun kapitányok első ismert elszámoltatási 
eljárását (1404).78 1390-ben ugyanis a király közbenjárására IX. Bonifác pápa bú
csújáró hellyé nyilvánította a kalocsai egyházmegyéhez tartozó Halast.79 Márpedig
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erre aligha került volna sor, amennyiben a település még mindig kun kézen lett 
volna.

A „Köncsög-klán” hatalmára és vagyonára mért első, s talán legsúlyosabb 
csapást magának a családfőnek a halála jelentette. Ez még 1366-ban történhetett, a 
következő esztendőben ugyanis már Karla János a Csertán-nemzetség kapitánya.80 
Ma már kibogozhatatlan rejtély, hogy miért szakadt meg a nemzetségfői cím csalá
don belüli átörökítésének rendje, s milyen felsőbb (királyi, nádori?) kegy és büntetés 
(netán Karla János egyéni érdemei, tehetsége, esetleg a Köncsögökkel örök háború
ságban álló81 Töttösök udvari befolyása?) teremtette meg az új helyzetet. Tény, hogy 
a Halas-vidéki kunok feletti főhatalom elvesztése után a Köncsög-fíaknak apránként 
el kellett szenvedniük az örökölt magánbirodalom széthullását is. Ez viszont már 
nem Nagy Lajos uralma alatt, hanem Zsigmond új kun-politikájának jegyében kö
vetkezett be. (4. kép) Talán Halassal egyidőben, valamikor az 1380-as évek második 
felében került sor Szabadka kiszakítására, 1391-ben már Pakay László fia András 
kezén látjuk viszont.82 Zside ekkor még a Köncsög-fmké, 1402-ben már Becsei Töt- 
tös-, pontosabban Bátmonostori tulajdon.83 Madaras 1394-ben még „tartja magát”, 
1403-ban viszont a Kállaiak már királyi birtokadományként uralják.84 Tavankút -  
Györffy György vélekedése szerint -  az előzőekhez hasonló módon került vissza a 
kunoktól királyi kézre, ennek azonban nincs nyoma a forrásokban. Első említése 
1435-ből való, 1439-ben viszont -  már mezővárosként -  a közeli Halassal és Sza
badkával együtt jut a Hunyadiakhoz. A feltevés alapja egyelőre tehát az azonos föld
rajzi helyzet és a 15. századi közös eladományozás.85 Sokkal egyértelműbb Katymár 
példája, amely 1393-ban még Öltük Miklós kun lakhelye, 1405-ben viszont már a 
Becsei Töttösöké, avagy Bátmonostoriaké.86 Bácsborsód (Tökörcsborsódegyháza, 
Bükedegyháza, Rendesegyháza, Bátordegyháza birtokokkal), Mátéháza (Mátyus- 
egyház) szintén zavartalanul visszakerültek uraikhoz (1402 tájától),87 a térségben 
Köncsögék legnagyobb birtokszerző-riválisának bizonyuló Töttösökhöz.88 Az im
már ismét magyarrá lett Mátyusfalván azonban még 1418-ban is élnek jogilag a 
Csertán-székhez tartozó királyi kunok.89

Hasonló problémákkal kellett megküzdenie Csőszapa (Jánoshalma) kun urainak, 
Jánosnak és Péternek. Legalább azzal vigasztalódhattak, hogy Zsigmond kegyéből 
1411-ben Bodrog megye közgyűlése befogadta őket az országos nemesek sorába 
(„levelesítés” útján), s ez szállásterületük visszakapott felét biztosította számukra.90 
Utódaik a földeken a Hunyadiak rövid honor-birtoklása után (1439) a boroti Bíró, 
majd a Czobor családdal osztoztak.91

Köncsög leszármazottai rosszabbul jártak: csak néhány kun szállásukat tudták 
megőrizni, a nemzetség legelső családjai közül is kiszorulva, az egyszerű kapi
tányok közé süllyedtek le. Csercsi leszármazottai Bálint és annak fia, Mátyás 1436 
és 1475 között mindössze 3 szállás kapitánya (Köncsög, Törtei, Bocsa), Csercsi 
Mátyás még 1502-ben is szerepel Köncsögön és Bócsán.92 A fivér, Tompa László 
utódairól még kevesebbet tudunk. Az általuk uralt Szabadka és Vastorok környéki
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kun területekről jószerivel nem szólnak korabeli források, csupán sejthető, hogy 
azok a 15. század utolsó negyedében, Mátyás uralma alatt -  más körülmények és 
események hatására -  de ugyancsak kicsúsztak a család kezéből.93 A nagy „ellenfél” 
akkor már Szeged városa, az ekkor történtek részleteire később még visszatérünk. 
Végső mementóként legfeljebb a nevüket őrző Tompa említhető, amely a török 
időkben mint kun puszta tűnik fel.94

A Köncsög-fiak számára e gyászos vég új fejezetet nyitott Halas középkori 
történetében, a kunoktól visszavett települést hamarosan a magyar mezővárosok 
sorában látjuk viszont. Az elkövetkezendő évszázadokban azért mégsem szakadtak 
el teljesen a Csertán nemzetséghez kötődő szálak. A kialakuló Halas-szék névadó 
kapitányi és bírói székhelyeként még sokáig fogja szolgálni hajdani urait.

Halas, a magyar mezőváros
AZ ÁTALAKULÁS ÉVEI

Amint láttuk, a kun megszállás lezárulásának, a közjogi-tulajdonosi helyzet és 
funkció megváltozásának (kun szállásból mezőváros) első jelei 1390 decemberében 
mutatkoztak, amikor -  egyenesen királyi közbenjárásra -  IX. Bonifác pápa búcsút 
engedélyezett a kalocsai egyházmegye halasi egyházát felkeresőknek.95 Aligha lehet 
véletlen, hogy még ugyanezen évben, néhány héttel korábban (október 11 -én) került 
-  szintén pápai jóváhagyással -  a kalocsai érsek közvetlen környezetébe, főkápta
lani kanonokjainak sorába egy halasi illetőségű klerikus, Mihály fia László.96 A for
rásból azt is megtudjuk, hogy a halasi pap a pálos rend szentlőrinci kolostorába 
átlépett Pesti Balázs helyét örökölte meg, évi 40 aranyforint jövedelem mellett.

Zsigmond néhány évvel később, 1396 augusztusában a Himfiek Remetei ágához 
tartozó Péter fia Istvánnak engedte át -  érdemeiért és a török által elpusztított 
Krassó -  Temes megyei birtokai fejében -  az ekkor Csongrád megyéhez sorolt Halas 
királyi birtokot, összes jövedelmeivel együtt.97 Hogy ekkor már nem csak búc
sújáróhelyként jelentős faluról, hanem egyenesen mezővárosról lehet szó, azt a 
halasiakhoz ez ügyben intézett parancslevél „...universis civibus seu hospitibus et 
populis nostris de Halas... ” megszólítása igen valószínűvé teszi.98 Az adományozás 
ideje és az adományozott személy kiléte is igen jellemző. A szeptember 28-i" 
nikápolyi véres csatavesztébe fulladt török elleni hadjárat előtti, még optimista 
napokban járunk: István édesapja Himfí Péter, nagybátyja pedig Benedek, mindket
ten Nagy Lajos király egykori bolgár bánjai, orsovai várnagyai, az 1360-70-es évek 
híres délvidéki katonái.100

Bár a visszavétel körülményei nem ismertek, okkal sejthető, hogy Halas nem 
maradt tartósan a Remetei családé, 1429-ben ugyanis Halas már ismét királyi zálog
birtokként van Kátai Mihály közép-szolnok megyei és jász-kun ispán kezén.101 A 
változás oka és ideje többé-kevésbé kikövetkeztethető. Más forrásokból tudjuk,
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hogy Remetei István az 1400-as évek elején zajló, bárói liga harcokban -  Csáki 
Miklós erdélyi vajda sógoraként102 -  a Zsigmond ellen lázadók táborához csatlako
zott. Jóllehet 1403/1404-ben bocsánatot nyert a királytól,103 a régi uralkodói jóindu
lat többé nem tért vissza. Ez nem is csak Halas visszavételében mutatkozott meg. A 
kor fennmaradt irataiban 1419-ig többször szereplő Remetei István hiába maradt 
tagja az udvarnak, megtartva eredeti, örökölt családi birtokait: dicső őseivel (Péter 
és Benedek) ellentétben sohasem jutott komoly hivatali tisztséghez és újabb nagy 
adományokhoz, csak egyetlen bírótársi megbízásáról (1407) tudunk. Talán ennek a 
súlyos apai örökségnek következménye, hogy fiai -  Imre (1399-1432), László 
(1411-1435), Frank (1411-1438) és Miklós (1411-1439) -  udvari neveltetésük 
(apródok vagy lovagok) ellenére is csak Tallóci Matkó familiárisai lehettek, Keve- 
vagy Krassó megyei alispánként. A Himfí család régi fényét és rangját a másik, 
dunántúli ún. Egerszegi- vagy Döbrentei-ág vitte tovább.104

A város története szempontjából kevéssé lényeges, de annál érdekesebb színfolt, 
hogy ekkoriban -  1408. évi boszniai hadjárata105 egyik állomásaként -  Zsigmond 
király személyesen is megfordult Halason. Erről tanúskodik szeptember 26-27-én, 
innen keltezett két oklevele, a négyszállási jászok és a kolbázszállási kunok 
ügyeiben.106

KIRÁLYI VAGY FÖLDESÚRI MEZŐVÁROS?

Az immár ismét uralkodói tulajdonú Halas sorsában 1439 májusa hozott újabb 
fordulatot. Ekkor már kifejezetten Bodrog megyei mezővárosként („...oppida seu 
possessiones nostra... Halas...in Comitatu de Bodrog... ”) kapja meg a két Hunyadi 
János, Habsburg Albert királytól (1437-1439).107

A város későbbi birtoklástörténete szempontjából rendkívül fontos leszögezni, 
hogy Kátai Mihály 1429. évi esetéhez hasonló, záros határidejű zálogügyletről van 
csak szó! Hédervári Lőrinc nádor javaslatára ugyanis Halas mezővárosát -  továbbá 
Madarast, Tavankutat, Szabadkát, valamint Csőszapa felét -  a király csupán 2757 
forintnyi tartozása biztosítékául, „honor-birtokként” („pro honore”) engedi át, a 
Szörényi bánság várainak (Szörény, Görény, Orsóvá, Miháld) védelmével és fenn
tartásával kapcsolatos hátralékos követelések fejében, három hónapos időtartamra.

E ténynek -  úgy tűnik -  Halas történetének korábbi kutatói alig szenteltek figyel
met. Főként Nagy Szeder István alapművében108 valamint Halász Géza és Janó Ákos 
ezen alapuló későbbi feldolgozásában109 jutott érvényre az a nézet -  jóllehet Nagy 
Szeder István jeles munkája is ismerteti az 1439. évi oklevél tartalmát -  miszerint 
Halas (talán a három hónap leteltével is kiegyenlítetlen adósság rendezéseként értel
mezve?) véglegesen és örökletesen vált volna Hunyadi-birtokká, az ekkor egységbe 
szervezett, osztatlan szabadkai uradalom szerves részeként. Ennek megfelelően 
1456-ban Szabadkával együtt szállt volna Szilágyi Mihályra, majd annak halálával 
-  az ugyancsak Hunyadi-rokon -  dengelegi Pongrácz Jánosra és örököseire. A

191



szabadkai uradalom további sorsa is jól ismert. 1501-ben -  az opolei (Szilézia) her
cegségért cserébe -  II. Ulászló király (1490-1516) a férfi ágon kihalt dengelegi 
Pongráczok összes javait Corvin Jánosra ruházta. A szabadkai uradalmat aztán 
Mátyás törvénytelen fia előbb zálogként (10000 forintért), majd 1504-ben végleg 
odaadományozott az enyingi Török családnak. Ezt 1518-19-ben a dengelegi 
Pongrácz család utolsó, leányági leszármazottja, Újlaki Katalin megpróbálta megtá
madni, kevés sikerrel. A Szabadkai uradalom, kisebb-nagyobb tulajdonosi súrlódá
sok mellett, a Török család kezén maradt az oszmán hódításokig.

Azonban jónéhány régebbi, s mind több csak az utóbbi években felmerült adat és 
tudományos eredmény látszik azt jelezni, hogy Halas birtoktörténete másként 
alakult a fenti időszakban.

Elsőként kell említenünk Oláh Miklós „Hungária ”-címü művét, mely a Jagelló
kon ország viszonylag részletes leírásaként Lázár deák 1514-22 táján készült, de 
csak 1528-ban kiadott térképének (Tabula Hungáriáé...)110 (15. színes kép) remek 
szöveges kiegészítője, a kor kutatóinak egyik megkerülhetetlen alapforrása. Oláh 
Miklós Halasról is ír. „ Ezen a Duna és Tisza között elterülő vidéken észak felé van 
a kunok mezeje, melyen a kunok székhelyek, vagy amint ők maguk nevezik, szállások 
szerint oszlanak meg. Többek közt itt van Szentkalász, Halas és sok más falu, melyek 
a királyi kincstárhoz tartoznak. ” (ford. Németh B.).111 Furcsának tűnik azt látni, 
hogy az 1510/20-as évek viszonylatában nem tud sem a dengelegi Pongráczok, sem 
a Török család tulajdonlásáról vagy legalábbis jogigényéről, Halast egyértelműen 
királyi birtoknak nevezi. Felvetődhetne kritikaként, hogy Oláh Miklós információi 
tévesek, hiszen e sorait már II. Lajos (1516-1526) özvegye, Mária királyné udvari 
titkáraként vetette papírra évekkel később, s az országtól távol (1536-ban, Brüsszel
ben). Ezzel kapcsolatban nem hagyható azonban figyelmen kívül a szerző pályája, 
ha úgy tetszik ,jól értesültsége” sem. Oláh Miklós 1516 előtt került -  apródként -  
II. Ulászló király udvarába, ahol hamarosan a királyi kancellária titkára lett, Szat
mári György püspök szolgálatában. Ezt egyenesen II. Lajos király melletti titkári 
állás, majd özvegye, Mária királyné szolgálata követett (1526-1542). 1543-tól már
I. (Habsburg) Ferdinánd király (1526-1564) magyar kancellárja.112 Ilyen kancellári
ai-hivatalnoki háttér mellett bajosan képzelhető el, hogy ne lett volna tisztában a 
koronajavakkal.

Halasnak, mint a szabadkai uradalom részének még egy adat ellentmondani lát
szik. 1490. június 17-18-án (Nagy Szeder munkájában tévesen január),113 a rákosi 
királyválasztó országgyűlés határozatai közt szerepelt a koronáról lemondó Corvin 
János herceg kártalanításának ügye (júliusban megújítva). Eszerint a bosnyák kirá
lyi, szlavón hercegi cím és horvát báni tisztség mellett Mátyás fia számára a rendek 
biztosították a Hunyadiak eredeti, örökletes magánbirtokait, s ezek mellett további 
javak, így Futak, Debrecen, Túr, Varsány és Halas városok, továbbá számos falu 
örökjogú birtoklását.114 Márpedig erre aligha kerülhetett volna sor, ha Halas nem a 
koronáé, hanem szabadkai birtoktestként a dengelegi Pongráczoké. A két birtok
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különállását hangsúlyozza még az is, hogy János herceg Halas megszerzése után 
csak jó tíz évvel, 1501-ben jutott a szabadkai uradalomhoz, szigorúan a Pongráczok 
fiági kihalása okán, II. Ulászló adományaként.

Hasonló végeredményhez vezet az okleveles anyag vizsgálata is. Már Csánki 
Dezső eredeti oklevelekre alapozott munkája is felhívja arra a figyelmet, hogy a 
szabadkai uradalom 1439 utáni említéseiben (adatait 1506-ig gyűjti) Halas egyszer 
sem szerepel a birtokegységek sorában.115

Nagy Szeder István felvetéseinek bizonyítására szánt okmánytára ugyancsak 
nem meggyőző. Mátyás 1464. évi adománylevele, mely a szabadkai uradalmat -  
Szilágyi Mihály halálával -  a dengelegi Pongráczoknak juttatja, csupán magát a 
központot, a Csongrád megyéhez sorolt Szabadkát említi név szerint.116 II. Ulászló 
1501. évi adománylevele még ennyit sem árul el, csak arról tudósít, hogy a den
gelegi Pongrácz javak ezután Corvin Jánost illetik meg.117

Az enyingi Török család ezt követő birtoklását igazoló, Halas nevét csak 
időnként szerepeltető okmányokkal kapcsolatban viszont felmerülhet a vitatható 
hitelesség gyanúja. Elöljáróban csupán annyit, hogy Nagy Szeder Istvánnak nem 
volt módjában az 1504 és 1519 között kelt okiratokat eredetiben tanulmányozni, 
csupán Csongrád- és Bács-Bodrog vármegyék 1744 és 1773 között kelt libellu- 
saiban szereplő átiratok álltak rendelkezésére. Eredetijeik hiányoztak, a bennük fel
sorolt települések köre mind egymásnak, mind a pesti egyetemen őrzött Pray-féle 
gyűjtemény 22. kötete átiratainak ellentmondtak: attól függően, hogy Csongrád 
vagy Bács megye volt-e éppen a kiállító. A peres felek közti igen zavaros vita tétje 
sem volt kevés. Szabadka, s általa lényegében egész Észak-Kelet-Bácska Csongrád 
avagy Bács-Bodrog megyéhez való csatolása, a hódoltság kora előtti (esetenként 
„megszépített”) okiratokból igazolandó jogfolytonosság alapján. Ezt érdekes módon 
a szövegkörnyezetbe hol betett, vagy éppen abból kivett, hol Bodroghoz, hol 
Csongrádhoz sorolt Halas igazolhatta volna, mint a szabadkai uradalom része.

így Corvin János 1504. évi adománylevelének Csongrád megyei libellus-vál- 
tozata (mely a szabadkai uradalmat az enyingi Törökönek adja) a természetesen 
Csongrádhoz sorolt Szabadkán kívül Madarast, Tavankutat, Sebestyénházát és 
Vörösegyházát említi csak. Itt Nagy Szeder István egy lábjegyzet formájában, saját 
logikája szerinti feltevése alapján emel csak be egy „in co[mi]t[a]tu Bodrog, et 
Halas in Csongradiensi” -  kiegészítést.118

Még a szabadkai uradalom szempontjából is csak fenntartásokkal kezelhető 
Nagy Szeder okmánytárából az az 1511-ben kelt, igen hiányosan olvasható tiltakozó 
levél is, melyben a Török család tiltakozik az ellen, hogy Brandenburgi György 
olyan javakba is beiktatta magát, melyeket Corvin János már régebben nekik adott. 
Itt a Csongrád megyei libellus az egész szabadkai uradalomra vonatkozó, saját 
érdekeinek megfelelő, de gyaníthatóan önkényes betoldással él: „oppida Zabathka 
in Csongrád ac”, ami a Pray-féle lejegyzésből teljességgel hiányzik. Halassal pedig 
egyáltalán nem találkozunk.119
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Dengelegi Pongrácz János lánya Katalinnak, Újlaki Lőrinc feleségének 
1518-1519. évi tiltakozó leveleit Nagy Szeder szintén csak kétes hitelű Csongrád- 
és Bács-Bodrog megyei libellusokból (1744-46) közli. Az 1518. évi oklevél 
Csongrád megyei átirata csak Szabadkát és Madarast említi, természetesen 
Csongrád megye részeként.120 Ezzel szemben az 1519. évi dokumentumnak két vál
tozata is létezett. A Csongrád megyei változatban „ cum oppido similiter Zabthhka, 
Madaras, Thovankut, Fabyansebestyen et Vörösegyház in Csongradiensi” alak 
szerepel. Ugyanez a Bács-Bodrog megyei példánynál kiegészül: „cum oppido 
similiter Zabthhka, Madaras, Thovankut, Fabyansebestyen et Vörösegyház in (de 
Bodrogh, Halas) in Csongradiensi” formára, miáltal -  a Csongrádnak „hagyott” 
Halas kivételével, mely a 18. században már amúgy is a Kunsághoz tartozott -  az 
egész szabadkai uradalom hirtelen Bács-Bodrog megye területén találta magát! 
Érdekes, hogy ebben az esetben mintha Bács-Bodrog oldalán lett volna az igazság: 
miután oklevelük forrásául a pozsonyi káptalan 1744. évi hiteles másolatát jelölték 
meg, s ez megegyezett a Pray-féle változattal is.121

Hol az igazság? Az utóbbi évek forráskutatásai és oklevél kiadásai -  úgy tűnik -  
végre megoldást hozhatnak a kérdésben. Bessenyei József nemrégiben publikálta 
enyingi Török Bálint életrajzát, hozzá kapcsolódó okmánytárral. Itt 1524-25-ből 
származó, eredeti oklevelek sorozata tudósít a szabadkai uradalom tényleges bir
tokállományáról, melyet Török Bálint -  5500 forint kölcsön fejében -  elzálogosított 
nagybátyjainak, Sulyok Istvánnak és Balázsnak. A visszafizetés körüli viták miatt 
családi belháború tárgyává és helyszínévé vált birtoktömb egységei a periratokban 
rendszeresen és egyértelműen visszatérnek: maga Szabadka, továbbá Madaras, 
Tavankút, Sebestyénháza, Veresegyház, mindannyiuk Csongrád megyéhez sorolva. 
Halas egyszer sem szerepel.'22

A fentiekből adódóan másként kell fölrajzolnunk Halas 15-16. századi birtok
történetét. Eszerint megállapítható, hogy Halas a Remetei családtól való visszavétel 
után, vagyis a 15. század elejétől kezdve ismét királyi mezővárossá vált. Mint ilyet, 
Zsigmond majd Albert -  ideiglenes jelleggel -  ugyan bevonta a délvidéki határvé
delem ellátását biztosító „honor”-birtokok sorába, de ez nem jelentett végleges 
adományt. (A Remetei család délvidéki katonai múltját ismerve felvethető, hogy 
Halasnak és jövedelmeinek katonai kiadások fedezetét célzó juttatás lehetett talán 
már 1396-ban is, csak más jogcímen.) Mindenesetre zálog, ill. honor-birtokként 
juthatott hozzá 1429-ben Kátai Mihály, majd 1439-ben a Hunyadi család. Ezt erősítő 
adalék, hogy 1439 májusában, mikor Halast -  még csak 3 hónapra, a szörénységi 
várak fenntartása fejében a Hunyadiak megkapják -  a leköszönő Szörényi kapitány, 
Görény, Miháld, Orsóvá, Szörény erősségek távozó várnagya nem más, mint Kátai 
Mihály fia László.123 Ugyanerre az időszakosságra figyelmeztet Csőszapa esete is, 
melynek felét a honor-„birtokcsomag” részeként 1439-ben ugyancsak megkapták a 
Hunyadiak, ezt viszont a 15. század második felétől már a boroti Bíró és Czobor 
családok kezén látjuk viszont.124
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A koronabirtokok sorából való többszöri időleges kiválást, majd visszatérést lát
szik jelezni az a tény is, hogy „Oppidum Halas” éppen 1440-től válik csak a 
környékbeli kunok névadó székközpontjává („...Capitaneis Cumanorum regalium 
ad sedes Halas... ”),'25 bírói ítélőszékének helyszínévé. Ez a Kátai-, majd Hunyadi
időszakban még valamely nagyobb kun szálláson lehetett. 1418-as említésekor a 
kun szék neve még a nemzetségi eredetre utaló „Cserfán”, nem pedig „Halas”.'26 
Mezővárosunknak, mint kun bírói széknek az 1440. és 1451. évi feltűnése,127 majd a 
Halas-széki kunság jogi szabályozásának 1456. évi dokumentuma128 egyúttal jelen
tős minőségi váltást is jelez: kikerülést a honor-rendszerből. Hiszen kizárt, hogy a 
királyi népek sorába tartozó kunok önkormányzati fóruma, egyben a budai vár 
provizorának (várnagyának) officiálisai (tiszttartói, helyi képviselői) által szedett 
királyi kun adók begyűjtési helye129 magánföldesúri, de legalábbis a honor-adomá- 
nyozás tartamára félig-meddig magán rendelkezésű mezőváros lett volna. így a 
Hunyadi-birtoklás idejét elvben csak egy évre határozhatjuk meg. Ezt esetleg némi
leg kitolhatta, hogy a Hunyadiak szörénységi megbízatása 1445/46-ig állt fenn, 
legalábbis hivatalosan. Az azonban már egészen valószínűnek látszik, hogy báni 
utódjuk, Újlaki Miklós, pontosabban megbízottai (újra egy Himfi származék, Basi, 
de a döbrentei ágból, valamint Szalánci János) már nem kapták meg Halast, miután 
az kun székközpont lett.130

Éppen ezért Halas 1490. évi eladományozása okkal tekinthető a -  mint majd 
látni fogjuk népességét tekintve megritkult, katonai-gazdasági-társadalmi szem
pontból pedig egyaránt súlytalanná vált -  Halas-széki kunság szempontjából jog
sértő intézkedésnek (kun székközpont). Ugyanakkor a rákosi országgyűlés rendjei és 
Jagelló Ulászló által közösen hozott, Corvin Jánost kártalanító, s így „magasabb 
érdekeket” szolgáló döntés -  lévén Halas koronabirtok -  tulajdoni vonatkozásban 
„tiszta” ügyletnek tűnt (királyi mezőváros). Halas további története szempontjából 
rendkívül fontos momentumról van szó, hiszen lényegét tekintve ugyanezen közjo
gi-magántulajdoni ellentmondás újul majd fel 1561 júliusában, amikor a végvári 
harcokban generációkon át legendás érdemeket szerző Paksi család kezére megint 
magánbirtokként kerül a mezőváros. E felemás állapot könnyítette meg ellenkező 
módon Esterházy Pál nádor dolgát is, amikor 1691 májusában sikerült kieszközöl
nie I. Lipót (1657-1705) királynál, hogy Halast vegyék vissza a Paksiaktól, s 
csatolják a Kunsághoz.131 Ezen esetekben tehát nem feltétlenül igazságos, de jog
szerűségében mindig indokolható rendelkezések születtek, attól függően, hogy a 
koronának az adott pillanatban melyik változat állt inkább érdekében.

Visszatérve Corvin János korához: konkrét források hiányában nem állapítható 
meg, hogy mikor került vissza Halas a koronabirtokok körébe, amint arról Oláh 
Miklós tudósít. E tekintetben némileg segíthet Debrecen sorsának nyomon követése, 
hiszen 1490-ben ugyazon rendelet keretében kapta meg az ifjú herceg, mint Halast. 
Debrecent rövid birtoklás után, adósságai fejében, Corvin János már 1498-ban 
odaígérte Török Imrének, előbb zálogként, majd adás-vétellé alakítva.132 Ennek
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ellenére a város még sokáig nem lett a Török családé (csak 1536-ban).133 1504-ben 
Corvin János ugyan meghal, özvegye, Frangepán Beatrix 1508-ig mégis zavartalan
ul birtokolja azt. Az igazi meglepetés egy évvel később következik be. Jóllehet az 
1490. évi rákosi rendelkezések Debrecent -  Halassal azonos módon -  örökjogon 
adták János hercegnek és örököseinek, a király az időközben elhunyt Beatrix 
második férjére (Bradenburgi György) már nem terjesztette ki az örökösödési jogot, 
mint az eredetileg is Hunyadi javak esetében.134 A koronára ily módon visszaszállt 
Debrecent Szerémi György pécsi püspök és királyi kancellár kapta meg.135 Miután 
éppen ekkor folytak vizsgálatok a bírói székhelyüket nélkülöző Halas-széki kunok 
közt hatalmukkal rendszeresen visszaélő királyi officiálisok ellen (1508—1509),136 
nem alaptalanul vethető fel, hogy Halas -  ennek orvoslására -  ugyancsak 1509-ben 
vált ismét a kun jogszolgáltatásnak is helyet adó királyi mezővárossá, s maradt az — 
Oláh Miklós tanúsága szerint -  egészen az oszmán hódításokig.

HALAS MEZŐVÁROSI SZEREPE A KÖZÉPKORBAN

Most tekintsük át röviden mindazon körülményeket, tényezőket és regionális 
központ-funkciókat, melyek elősegítették Halas mezővárossá fejlődését. Ennek 
ismérveit, szempontrendszerét -  elsősorban Mályusz Elemér, Bácskai Vera, Fügedi 
Erik és Kubinyi András munkássága137 érdemeként -  középkor kutatásunk mind 
tisztábban látja.

Halas oklevelekben többször feltűnő „oppidum” státuszával ellentmondásban 
állni látszik Oláh Miklós más vonatkozásban már idézett, 1520-as évekre érvényes, 
igencsak falusias jelleget feltételező leírása: „Csordákat és méneseket tartanak, 
ebből nem kis jövedelemre tesznek szert, vizük és fájuk szűkösen van, attól eltekintve, 
hogy az állatok itatására élvezhetetlen vizű kutakat ásnak. Földjük egyetlen 
veteményt sem terem szívesebben a töknél. Tüzelőként nádat, állati trágyát és kevés, 
messziről hordott fát használnak. ”138 Bél Mátyás 200 évvel későbbi feljegyzései
lényegében összecsengenek ezzel: „...Területük sík és kellemes fekvésű, de....Fában
szűkölködik, és a talaja sem mindenhol termékeny, mivel homokos....semmi, vagy
igen kevés erdő van....Délről egy nádas mocsár van a közelében....A mocsáron túl
vannak a szőlőskertek, a termés vörös, íze kellemes, de a bora nem tartható el. A 
keleti és nyugati részt ugyan bevetik, bár a föld homokos és legnagyobb részt ter
méketlen....Több stádiumnyi távolságon semmi mást nem láttunk, mint vetésre és
legeltetésre alkalmatlan futóhomokot, mely véget nem érő dombokat púpozott föl. 
Erdőnek messze földön híre-hamva sincs, hanem az egész vidék hatalmas 
földtengerként terül el. így nagy szűkében vannak a tüzelőnek: alommal és karókkal 
segítenek magukon.... ”139 Ha részleteiben minden bizonnyal kritikával kezelendők is 
e sorok (Szakály Ferenc hódoltságkori kutatásai, mint majd látni fogjuk, ennél 
kevésbé szélsőséges viszonyokat, viszont jóval összetettebb és meglepően sikeres
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mezőgazdálkodást jeleznek), leszögezhető, hogy Halas gazdasági alapját már a ló.  
században is főként a külterjes állattenyésztés adhatta. Környezeti viszonyai -  
szikes mocsarakkal szabdalt futóhomokos hátságok -  ezt igazolni látszanak, miköz
ben számottevő iparos tevékenységnek nincs nyoma. Különösen fontos, hogy Oláh 
Miklós sorai arra vallanak, mindez nem csak a hódoltságkorra kialakuló gazdasági
településszerkezeti fejlemény (specializált gazdálkodás, pusztásodás, nagy határú 
alföldi mezővárosok kialakulása).

Földrajzi helyzetét tekintve viszont Halas a középkori Dél-Alföld Duna-Tisza 
közi részének egyetlen olyan nagytelepülése volt, mely megfelelő kapocs és köz
vetítő állomás lehetett -  kb. félúton -  a Kalocsa központú Duna-mellék (40—45 km) 
és a Tisza menti Szeged (50-55 km) között. A magyar térképészet úttörője, Lázár 
deák is e súlyának megfelelően tünteti fel már hivatkozott, 1528-ban megjelent 
térképén,140 bár a hozzá vezető nagyút jelölése nélkül (5. kép, 15. színes kép). Ez 
feltétlenül arról ámlkodik, hogy a Szeged-Félegyháza-Kecskemét-Buda-vonal a 
térségben elsőbbséget élvezett.141 Halas ennek ellenére is fontos főút mentén helyez
kedett el. Glaser Lajos szerint erre kellett haladnia az 1232. évi beregi egyezmény
ben szereplő sószállító útnak, melyen át -  levágva a budai kerülőt -  a szegedi kama
ra ellátta a dunántúli egyházakat.142 Mint ilyen, még a 18. században is ismert és 
használatos volt, erről árulkodik Milecz Imre 1773. évi térképe, rajta a pontos 
nyomvonallal.143 Ez megfelelni látszik a 15-16. században fellendülő marhakeres
kedelem igen jelentős, Szegedet Fehérvárral összekötő harmincad mellékútvonalá
nak, mely Fehérvárnál ágazott ketté Itália, ill. Győrön át a német területek felé.144 
Állomásai pontosíthatók: az út Szegedet elhagyva Halas, Kecel, Kalocsa érintésével 
jutott el a Duna szentbenedeki révjéig, s ott átkelve lépett dunántúli területre.145 Ezen 
úttal hozható összefüggésbe Halas szárazvámja, ill. révje, amely csak igen későn, 
1561-ben merül fel, a Paksi családnak való eladományozáskor. Ez valószínűleg a 
város melletti mocsarakon és tavon átvivő cölöpút vámszedési joga volt.146

Mint a középkori írott források taglalásánál részletesen is láttuk, Halas 
mezővárossá emelkedése előtt is regionális központ funkciót látott el, a kun Csertán 
nemzetség fejének székhelyeként. Ez Zsigmond intézkedéseivel ugyan megszűnt, 
de helyébe lépett búcsújáróhely volta, majd a Halas-szék központjaként közigaz
gatási, bíráskodási és hiteleshelyi, s a kun adók gyűjtési helyeként némi pénz
ügyigazgatási szerepe. Bár vásártartó jogára vonatkozóan nincsenek írott adataink, 
a fenti funkciók jellege és azok piacképző jámlékos hatásai alapján bajosan képzel
hető el, hogy Halas ne vette volna ki részét -  tenyésztésen kívül akár felvásárló-szál
lítóként is -  a szarvasmarha kereskedelemből, és számottevő iparos tevékenység 
hiányában is ne lett volna elosztó-terítő helyszíne a máshonnan ideérkező városi
mezővárosi árucikkeknek, a környező magyar falvak és kun szállások felé.

A mezővárosi polgárosodás fokmérőjeként számos innen származó peregrinus 
diák ismert a bécsi és krakkói egyetemek magyar hallgatóinak köréből. Bécsben 
1384: Thomas Nycolay de Hallas (pauper), 1393: Johannes Jacobi de Halas (pau-
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per), 1429: Sebastianus de Hallas (tenetur),147 Krakkóban 1515-1516: Andreas de 
Halas, 1531: Michael Laurency de Halas dioc. Colocensis, más néven Michael 
Halasy,148

Hasonlóan fontos jellemző lehet az egyházi intézmények száma és jellege, erre 
vonatkozóan azonban alig vannak adataink. Mindenesetre jelzésértékű a búcsújáró
helyi rang, s az a tény, hogy Halas egyházi társadalma kanonokot is adott a közép
kor folyamán egyházmegyei főhatósága, a kalocsai érsek káptalanjába. Nagy Szeder 
István felhívta már arra a figyelmet, hogy a halasi plébánia területén több pap is 
működött a 16. század elején (külön említve Mihály oltáros-pap nevét 1500-ból),149 
ez pedig nem látszik ellentmondani a középkori mezőváros területén -  mint majd 
látni fogjuk -  régészetileg jelentkező több templomhelynek (6. kép 3-5.). A török 
uralom előtti utolsó egyházi vonatkozású adatunk Halasról pénzügyi jellegű: az 
1543. évi dézsmalaj strom szerint a mezőváros 12 forinttal adózott a kalocsai egy
házmegyének.150

Halas közép- és törökkori helyrajza

Kiskunhalas középkori topográfiája viszonylag bőséges és többé-kevésbé pontos 
régészeti adatbázison nyugszik. Annak ellenére is, hogy ilyen irányú, mai értelem
be vehető szisztematikus és átfogó topográfiai kutatások területén még nem folytak. 
Mindez a múlt századi kezdeteknek köszönhető, amikor országos hírű kutatók -  
Gyárfás István, Pesty Frigyes, Szilády Áron -  tekintették fontos feladatuknak, hogy 
szűkebb pátriájukban felkutassák, ha lehet megmentsék, de legalábbis feljegyezzék 
a város múltjának régészeti bizonyítékait. Velük egy sorban említhető a halasi refor
mátus líceum gyűjtési tevékenysége, valamint a jeles magángyűjtő és a kor szintjén 
kiválóan képzett (így Rupp Jakab munkáit forgató) numizmata, a mai Thorma János 
Múzeum alapjait lerakó Révész György munkássága. Mind a nemrégiben múzeum
ba jutott kéziratos példány, mind az ettől némileg eltérő Nagy Czirok László lejegy
zésében fennmaradt, s Wicker Erika gondozásában kiadott gyűjtései tanúsítják, 
hogy a mai topográfiai szempontokhoz közelítő igényességgel jegyezte fel az adott 
lelőhelyeket, ismertetve helyüket, az előkerülési körülményeket, a lelettípusokat, s 
ha előfordultak, a kísérő pénzeket. Hasonlóan múlhatatlan érdemek fűződnek Halas 
ilyen jellegű helytörténeti adatgyűjtésében idősebb és ifjabb Nagy Szeder István, s 
újabban Szalai Sándor nevéhez. Az általuk észlelt és regisztrált középkori leletek 
valamint előkerülési helyük kiindulási alapot jelenthetnek a középkori mezőváros 
települési részeinek meghatározásához.

Nem kevésbé fontos térképi források is rendelkezésre állnak. így a közismert 
katonai felvételek, Lipszky János és Mikovíny Sámuel munkái mellett Kovács 
György 1761. évi kéziratos várostérképe, valamint ennek 1772-ben, Balla Antal 
által készített változata, továbbá Pest-Pilis-Solt megye térképe. Különösen a múlt
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5. H alas és térsége Lázár deák 1528-ban megjelent térképén. Halas és Zenkalas 
m ezővárosok Segedintől (Szeged) nyugatra

századi és az 1945 előtti lelőhelyek visszaazonosításához forgatható nagy haszonnal 
azoknak a belterületi utcahálózatot és a külterületi nevesített dülőrendszert egyaránt 
a teljesség igényével feldolgozó térképeknek a sora, melyek elkészítése 1909 és 
1940 között idősebb és ifjabb Nagy Szeder István nevéhez fűződnek.151

Mindezek kiegészülve az utóbbi évtizedek -  többek között Vorák József, 
Kőhegyi Mihály, Fodor István, Biczó Piroska, Gallina Zsolt -  lelőhely térképezé
sével, leletmentő-hitelesítő feltárásainak eredményeivel, lehetőséget teremtenek a 
középkori Halas topográfiai vázlatához. A kérdéskör legújabb összefoglalója 
Gallina Zsolt kiváló -  bár nem kis mértékben jelen munka megjelenés előtt álló 
kéziratára és térképmellékletére alapozott -  dolgozata.152

A felmerülő lelőhelyek jórészének ismertetését, leletanyagának elemző érté
kelését és a felhasznált forráshelyek hivatkozásait -  az Árpád-kor szempontjából -  
V. Székely György az előző fejezetben már mintaszerűen elvégezte, így többnyire 
elegendő azok lényegi elemeit és középkori vonatkozásait visszaidézni.

A KÖZÉPKORI ÉS TÖRÖKKORI MEZŐVÁROS

A mai Kiskunhalas belterületén több 14-17. századi lelőhely is található. A 
Halas-tó nyugati partján álló Templomhegy (Nagyhalom, Öregszőlők, Kis András 
rétje/révje, Lángihegy, Dongér stb.) a múlt század óta ismert lelőhely. (6. kép 3.) A
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(f) Árpád-kori templom 
Ф  Középkori templom 
^Törökkori templom

—  Középkori település
—  Törökkori település

6. Halas közép- és törökkori helyrajza
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lényegében ugyanazon területre vonatkozó különféle elnevezések nem csupán a 
különböző időpontokban (több mint 100 év alatt) gyűjtött adatokra utalnak, de a 
faluhely viszonylag nagy kiteljedését is jelzik, mely mai beépítettsége folytán már 
csak elszórt, apró foltokban észlelhető. Centrumában templom körüli temetőre utaló 
kőomladék, több rétegben temetett sírok voltak megfigyelhetők. A kísérő leletek 
alapján Árpád-kori faluhelyen létesült 14-16. századi településmaradványról van 
szó, melyet a helyszínen lelt kerámián, vaseszközökön és egy gyűrűn kívül Károly 
Róbert, Nagy Lajos, Mária, Zsigmond, Albert és Hunyadi Mátyás pénzei kelteznek. 
A helyszínen 1961-65 között Horváth Attila, Vorák József végzett hitelesítő feltá
rást, a település további nyomait Kőhegyi Mihály észlelte a közeli AKÖV-telepen. 
Újabb részleteit Gallina Zsolt térképezte fel.153 Külön is kiemelendő a temető terü
letén talált tatárjáráskori pénzlelet. Felmerül a kérdés: sírba tett pénzes zacskóról 
van szó, avagy az 1241. évi tragédia egyik menekülő, s javaiért már visszatérni nem 
tudó áldozata rejtette el a templom kertjében? Az elmulasztott pontos megfigyelések 
a résztelepülés korszakváltásának igen fontos dokumentumát tették örök találgatás 
tárgyává. (1., 3., 14., 25., 26. lelőhelyek)

A Templomheggyel szemben, a Halas-tó keleti partján elterülő Tabánban (6. kép
4. ) került napvilágra 1810-ben Kecskemét 14. századi pecsétje,154 mely H. Kolba 
Judit feldolgozása révén155 a régészeti szakirodalomban közismert. A városrész leg
magasabb pontját jelentő Piac-hegy részbeni elhordásakor -  a mai Zerge és Hunyadi 
utca környéke -  Révész György feljegyzései szerint számos csontváz került 
napvilágra. Ugyanitt, a Huszár u. 14. sz. telken 1971-ben középkori, s fölötte újabb, 
részben hódoltságkori településmaradványok kerültek feltárásra (árkok, gödrök, 
gazdag kerámiaanyag és iparos műhelyre, pontosabban vasolvasztásra utaló salak
rögök). A Magyar Nemzeti Múzeum részéről leletmentést végző Fodor István jelen
tése szerint az Árpád-kori előzményeken létesült (cserépüst) újabb település marad
ványai a 14-17. századra keltezhetők.156 (2., 22. lelőhelyek)

A tabáni lelőhelytől kb. 1,5 km-re keletre, a Római kát. temető délkeleti sarkánál 
(mai Dobó és Szuper Károly utcák tája) -  a már a múlt században is Kápolnahely 
néven ismert területen (a Templomhegyhez hasonlóan igen „beszédes” helynév) -  
Árpád-kori előzmény nélküli, 14-16. századi, a pénzek alapján talán a 15 éves 
háború idején elpusztult településhez tartozó temető maradványait dúlták fel. (6. kép
5. ) A leletek közt Révész György egy rendkívül jellegzetes Anjou-kori lelettípust -  
lapos, kerek, aranyozott ezüst csatot -  említ vésett körirattal, továbbá madár vésetű 
fejes gyűrűt. A kísérő pénzek Nagy Lajos, Zsigmond, I. Rudolf veretek157 (24. 
lelőhely)

A tabáni lelőhelytől kb. 800-1000 m-re északra, a mai Szilády Áron utca több 
pontján 14-17. századi településnyomok jelentkeztek.158 (6. kép 6.) A Szilády Áron 
utca 2. sz. telken álló Ref. templom a műemlékjegyzékekben szereplő barokk műem
lék, hódoltságkori, 17. századi maggal159 (korábbi, esetleges 14-16. századi 
előzményeit csak régészeti hitelesítés döntheti el). A helyi hagyományok és a
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történeti források egyaránt ezt az épületet tekintik az 1626-ban újratelepült közösség 
templomának. Vele szemben az utca páros oldalán több telekről is került a múzeum
ba régészeti lelet. Az 1-3. sz telken 1960-ban, építkezés során Vorák József mentett 
meg 16-17. századi kályhaszemeket (szögletes tálalakú, hornyolt öblü darabok, 
közepüket rátétes rozetta díszíti).160 (11. kép) A közeli Thúróczy portán (5. sz. telek) 
1954-ben vörös, durva kaviccsal soványított 15-16. századra tehető kályhaszem 
töredékek kerültek elő (kerek és rozettás szájú, poháralakú és kerek tálalakú dara
bok.)161 (12-13. kép) A templom oldalán, a 20. sz. telken 1975-ben házalapozás 
alkalmával Biczó Piroska gyűjtött gazdag 14-17. századi kerámiát, és kályhasze
meket (kerek és rozettás szájú, kupaalakú és hagymafejes db-ok).162 (8., 14. kép)

A Halas-tó 1863-as kiszáradásakor a Natkai-szigeten (Nagysziget, Népsziget) 
Gyárfás István sáncok-árkok nyomait észlelte, melyek a sziget nyugati, Szőlők felé 
néző oldalán hármas sávban, a városi belterület felé eső keleti oldalon csak egy 
sávban övezték a közrefogott területet. (6. kép 7.) A szigetről a jelenlegi Szilády 
Áron utca és a Tabán felé egyaránt kivezető mocsárutak, ill. cölöphidak hármas 
sorokba levert cölöpalapozásának nyomait rögzítette. Az egyik cölöp tövében csil- 
lámos soványítású, vörös fazék és fedő kerültek elő, melyeket a 16-17. századra 
keltezett.163 (6. lelőhely)

A város területén észlelt régészeti jelenségek térbeni és időrendi szóródását 
értelmezve, továbbá a mai utcahálózatot s a vízrendezések előtti vízrajzi viszonyo
kat egyaránt tükröző térképre vetítve számos új eredmény, vagy legalábbis kérdés 
vált megfogalmazhatóvá a középkori mezőváros írott forrásokban nem követhető 
történetével kapcsolatban. (6. kép)

Eszerint a helyenként nyílt víztükrű tavakkal váltakozó, szikes-mocsaras, gyak
ran időszakosan vízjárta, nádas területekkel övezett, tehát ivóvizet, s némi termé
szetes védelmet egyaránt nyújtó szárazulaton alakult ki a középkori Halas. Az egy
kori mocsárfoltokra vetített mai utcahálózati viszonyok arról árulkodnak, hogy 
jónéhány mai út nyomvonala megegyezik a közép- vagy törökkorival, (pl. a Fejetéki 
határrész felől a Szilády Áron utcán át a Tabánig hatoló út). Megállapítható, hogy 
Halason a 14. században négy -  írott forrásokban nem elkülöníthető -  résztelepülés 
állt (Templomhegy, Tabán, Kápolnahely, Szilády Áron utca). Ezek közül kettő Ár
pád-kori települési előzményeken létesült (Templomhegy, Tabán), s legalább három 
rendelkezhetett -  régészetileg is igazolhatóan -  önálló templommal (Templomhegy, 
Tabán, Kápolnahely).

A  Nádas-tó déli összeszűkülésénél kialakult természetes átjáró két partján, egy
mással szemben elterülő, s már az Árpád-korban is virágzó templomos faluhely 
(Templomhegy, Tabán) adhatta a középkori mezőváros települési magvát, így nem 
zárható ki, hogy e terepponton haladt át a szegedi sókamara már említett, 13. század 
óta ismert útvonala. Ugyanebből következő kérdés: vajon nem erre az átkelőre 
vonatkoztatható-e a majdani mezőváros -  írásban csak 1561-től felmerülő -  száraz
vám- és révhely joga?
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Okkal gyanítható, hogy a négy települési egység legkorábban a 13-14. század 
fordulójától való létrejöttében a kun telepítések játszottak közre. Megkockáztatható, 
hogy települési előképül valamiképpen a déloroszországi nagy, káni-nemzetségfői 
téli szállások szolgálhattak, melyek egyben jelentős alávetett népességgel rendel
kező állandó „nomád városok” voltak. Ily módon a halasi résztelepülések egyikének 
14. századi népességében még maguk a kunok is kereshetők (nemzetségi központ), 
a többi faluhely pedig a köréjük telepített szolgáltatók falvaiként születtek eredeti
leg. Csábító lehetőségnek tűnhet ezek régészeti úton, ásatások nyomán való eset
leges visszaazonosítása, azonban félő, hogy tudományos lehetőségeink reális hatá
rai, s a lelőhelyek beépített volta egyaránt kétségessé tennének egy ilyen finomságú 
etnikai, pontosabban kulturális szétválasztást. Annyi mindenképpen felvethető, 
hogy a település-komplexum alapító-lakóinak körében az ugyanekkoriban elnépte
lenedő, szomszédos Zöldhalom, Fejetéki forrás és talán a szintén közeli Pörnye- 
halom- vagy Kovácstanya lakosságával számolni lehet (utóbbi esetben Fejértó szál
lásra /Templomdomb lelőhely/ való költöztetés is felmerülhet).

A 14. század végén bekövetkező változások, a mezővárossá alakulás mai 
ismereteink szerint nem jártak topográfiailag kimutatható területi módosulással. 
Gyaníthatóan csupán annyi történt, hogy a távozó kunokat beköltöztetett magyar 
lakosság váltotta fel a résztelepülések egyikén. E 14-16. századi településhalmaz -  
egymáshoz lazán kapcsolódó -  egységei együttesen mintegy 190 ha-ra becsülhető 
belterületi nagyságot adnak ki. E látszólag nagy méret vélhetően nem csak a rész
települések egymástól való elkülönüléséből adódik (a résztelepüléseket elválasztó 
beépítetlen területek), hanem közrejátszhatott benne az agrár létalapú mezővárosi 
jellegnek megfelelő nagy beltelkek valószínűsége, a falusias külső kép. Halas ekko
ri településszerkezete igen hasonlónak tűnik az írott forrásokkal is adatolható közép
kori Debrecen -  ugyan más történelmi körülmények hatására kialakult -  morfoló
giai képéhez, ahol a mezőváros lényegében ugyancsak négy korábbi falu 
együtteséből született meg: Debrecen, Szentlászló, Torna és Szentmihály jogilag 
egyesült, de területileg még sokáig elkülönülő részegységeiből.164

Bár Halas hódoltságkori történetének tárgyalása nem e sorok írójának feladata, 
csábító az abba való „kontárkodás” lehetősége, hiszen a hódoltságkori változások165 
ugyancsak nyomon követhetők a mezőváros régészetileg kitapintható kiter
jedésében. A Templomhegyen az élet minden valószínűség szerint már aló.  század
ban megszűnik, vélhetően az 1543. évi események következtében, jóllehet az írott 
források 1566-ot jelölik meg a várost ért első súlyos, 3 évre való teljes elnépte
lenedést okozó csapásként. A török időkben már nem épült újjá. Úgy tűnik, hogy a 
Kápolnahely faluját az 1569. évi visszatelepüléskor még újra használatba vették, 
sorsát -  a sírokból előkerült pénzek alapján -  a 15 éves háború pecsételte meg 
(1596). Az 1626. évi visszatelepüléskor a beköltözők már nem számoltak e telepü
lésrész újjáépítésével sem. Az ekkor főként Baranya és Tolna megye felől érkező új 
lakók, s talán néhány visszatérő -  a régészeti adatok alapján -  tehát lemondtak a
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távolabb eső, s védtelenebb városrészekről, s már csak a Halas-tó keleti partjának 
sávját lakták be. A Szilády utca helyén megépülő új templom és környékének 
leleteit (Kálvin tér) a Tabán azonos korú emlékeivel számos pontosabban nem 
meghatározható lelőhelyü szórvány látszik összekötni. Révész György a tó keleti 
partján talált pénzek sorát említi naplójában és lajstromoz gyűjteményébe: melyek 
közt a 16-17. századi Habsburg uralkodók és erdélyi fejedelmek veretei mellett 
török pénzek is előfordulnak.166 Az egy sejtűvé vált település kiterjedése tehát a 17. 
századra jelentősen lecsökken, kb. 90 ha-ra becsülhető. (6. kép) Ez minden bi
zonnyal az állandó rajtaütések veszélyéből adódó zártabb településszerkezetből 
adódhat (koncentrálódás), s talán az alacsonyabb lélekszámból (utóbbi nem feltét
lenül igaz). E nagyságrendnél a Natkai-sziget lelőhelye nem került beszámításra, 
miután a jelenséget valószínűleg a 17. századi mezőváros mocsári menedékeként, 
refügiumaként határozhatjuk meg.

ELPUSZTULT KÖZÉPKORI FALVAK HALAS HATÁRÁBAN

Már V. Székely György fejezetével megismerkedve is nyilvánvalóvá válhatott az 
Olvasó számára, hogy Halas mezővárosát virágzó faluhálózat ölelte körül a közép
kor évszázadaiban. Ezek régészeti maradványai mind a mai napig fellelhetők a 
város külterületi határrészein, s a társult községek vagy szomszédos, idővel újra 
önállósult települések különböző pontjain. Miután rájuk vonatkozó írott források 
alig maradtak fenn, gyaníthatóan kutatói generációk egész sorának fog még komoly 
kihívást jelenteni a „névadás", vagyis a régészeti adatok konkrét írott emlékekhez 
kötése, a települések visszaazonosítása.

Id. Nagy Szeder István kísérelte meg először e településhálózat átfogó rekonst
rukcióját, sajnos nem túl meggyőző eredménnyel.167 A vizsgált területre vonatkozó 
tökéletes helyismerete nem pótolhatta a bevonható írott források akkori elégtelen
ségét. Ebben nem csupán a 14-15. századi oklevelek szinte teljes hiánya okozott 
számára komoly nehézséget, hanem a törökkori források igen esetleges feltűnése is. 
A Halas körüli településekre vonatkozó defteranyag -  mely más esetekben közép
kori, pusztán maradt falvak egész sorát szokta megőrizni az utókor számára -  ekkor 
még szinte teljesen ismeretlenül lappangott a levéltárak mélyén. Tudomásul kellett 
venni azt is, hogy -  talán a Paksi család magánbirtoklása okán -  a vidék kimaradt 
az egri vártartomány elérhető számadáskönyveiből.168 Módszere ezért azon a hipo
tézisen alapult, hogy az 1680-90-es évektől rendelkezésére álló pusztanevek szinte 
kivétel nélkül középkori eredetűek. Vagyis nem számolt az 1566. évi és 1596. évi 
pusztításokkal, s főként az 1626-tól szinte teljesen kicserélődő lakossággal,169 mely 
sok esetben -  nem ismerve az eredeti helyneveket -  környezetének új neveket adott. 
Ezen elvét -  ugyan csak érintőlegesen -  a 1965-ben megjelent Kiskunhalas-monog
ráfia szerzői is átvették.170
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Napjaink forráslehetőségei valamivel jobbak. Vass Előd munkássága révén fel- 
használhatóvá vált a kalocsai és solti náhije török adólajstromainak sora 1560-ból 
(adatait jelzésszerűen 1590-ig vezeti),171 a Szeged által használt puszták 1570. és 
1642. évi lajstromai,172 továbbá Szakály Ferenc kutatásai révén a főként 17. századi 
kettős adóztatás dokumentumai a magyar oldalról.173 Bár ezek használata sem teszi 
teljességgel lehetővé a török hódoltság előestéjén még virágzó falvak sorsának, 
pusztulásának nyomonkövetését és határaik névváltozásait, mégis világosabb kép 
áll rendelkezésünkre, mint 70 esztendővel ezelőtt. Nem hallgatható el az sem, hogy 
e településhálózat jobb megismeréséhez csak meghatározott esetekben nyújthatnak 
támpontot a csupán lakott helyeket jegyző, s meglehetősen „szikáran” fogalmazó 
magyar adóösszeírások, mint ahogy a solti és szabadkai náhije még kiadatlan török 
lajstromai szintén becses részadatokat rejtegethetnek.174

A továbbiakban a V. Székely György által megszabott rendben tekintsük át 
középkori településhálózatunk emlékeit.

Felsőszállás-Baloghegy (Arokegyháza?)

A határrész északkeleti, Harkával szomszédos peremén álló Baloghegy gyanít
hatóan Árpád- és középkori vonatkozásait és leletjelenségeit ma még nem tudja hite
lesen megerősíteni a régészeti kutatás (44. lelőhely).175 Mindenesetre figyelemre 
méltó az az 1738. évi határjárási jegyzőkönyv Kötöny puszta és Halas város határá
nak tárgyában, mely szerint az egyik tanú az vallotta, hogy „...az Ördögszántása, 
vagyis -árka (a Balog hegye mellett) határt képez Kötöny és Harka puszták kö
zött... ”.176 Ugyanerről Felsőszállás kapcsán Pesty is ír: „ Ördög árka. -  Bajától veze
tő régi árok az egész határon keresztül megy Szeghalomig, melynek nyoma Kis
szállásra, Alsó- és Felsőszálláson Harkán, Bodogláron és Szánkon most is látható, 
vidékén római pénzek találtatnak... ”177 Ezzel kapcsolatban óhatatlanul felmerülhet a 
Baloghegynek esetleges azonosítása a középkori forrásokban többször szereplő 
(1481, 1483, 1520-1521), a törökkorra viszont eltűnt Árokegyháza faluval. Nehéz
séget jelent, hogy az Ördögárok (vélhetően a Csörsz-árok területünkre eső szakasza) 
több pontja is szóba jöhet vele kapcsolatban. Csánki szerint Zside és Jánoshalma 
tájékán fekhetett (a forrásokban Borottal és Csőszapával együtt említve),178 ifj. Nagy 
Szeder bizonyára ezt is figyelembe véve azonosította Alsó-Fejértóval.179 Utóbbi fel
vetést a Pömyehalom/Kovács tanya faluhely életének 14. századi lezárulása cáfolni 
látszik. Újabban Szekeres László az Ördögárok Tompa melletti szakaszára helyezi, 
különösebb indok nélkül.180 Kőhegyi Mihály ezzel szemben Jánoshalma-Öregsem- 
lék középkori templomos lelőhellyel látja azonosíthatónak.181

Felsőszállás-Sóstó (Karapái szállása?)

Ma észlelhető (alig 60><70 m sugarú körben, szórványosan jelentkező leletek) 
régészeti nyomai alapján nem tekinthető bizonyosan önálló faluhelynek a felsőszál
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lási határ délnyugati peremén, a már említett Zöldhalom közelében a Sóstó melletti 
domb Árpád-kori előzményeken létesült középkori települési maradványa. (42. 
lelőhely)

Felvethető esetleg, hogy jogilag-közigazgatásilag a középkori mezővároshoz tar
tozó, állandóbb jellegű külterjes pásztorállás ill. agrár-értelembe vett szállás emléke. 
Ugyanakkor külön figyelmet érdemel, hogy a katonai felmérések alapján ugyanezen 
területre lokalizálható182 -  határrészi névként -  a középkori forrásokból nem ismert, 
1560-ra viszont már elpusztult Karapái falu (1570-től Halas pusztája).183 Típusos, 
talán a település alapító urára utaló kun szállásnévről van szó (néhány analógia: 
Csorbajánosszállás, Besemihályszállás, Gyolcsapálszállás, Karácsonymiklósszállás, 
sőt a Kiskunság északi részén Kara-széknek nevet adó Karaszállás, török ’kara 
’fekete’).184 így gyanítható, hogy csak a középkori oklevelek fennmaradásának 
esetlegessége okozta e késői, már pusztaként való megjelenését, mely az 1543. évi 
hadi eseményekkel magyarázható. Biztosabb megítéléséhez újabb bejárás, esetleg 
hitelesítő feltárás szükséges.

Felsőkistelek és Pirtó

Fenti összevonást egy mára ismeretlenné vált lelőhely és néhány helynévi adat 
indokolja. Révész György feljegyzésiből csupán annyi állapítható meg, hogy Pirtó 
keleti részén (Felsőöregszőlők-Szőlőhegy, Pirtó-Szőlőhegy), Árpád-kori előzmé
nyekkel rendelkező lelőhelyen Anjou-kori és I. Ferdinánd pénzre is rábukkantak, 
ma már nem azonosítható helyen.185 (81. lelőhely)

Kistelek újabbkeletű helynév, mely még Halas 1699. évi hatáijórásában sem 
szerepel,186 első biztos feltűnése a Kovács-féle 1761. évi térkép. Pirtó is csak Wattay 
Pál 1680. évi pusztajegyzékében jelenik meg,187 nyelv-etimológiai értelmezése 
szerint délszláv eredetű helynév.188 Mindkét esetben felvethető, hogy legkorábban is 
az 1626. évi visszatelepülés emlékei. Az itteni 14-17. századi emlékekkel kapcso
latban fölmerülhet esetleg az általában Soltvadkert közvetlenül szomszédos határá
ba sorolt Bőszér vagy Csábor középkori falvak valamelyike, ezek a török adóössze
írások szerint már 1560-ban lakatlan puszták.189

Valószínűbb értelmezési lehetőségre ad módot esetleg a Halas-széki kunok 1451. 
évi határpere. Ebből kiderül, hogy az egyik peres fél, Kalas Balázs kapitány hatal
ma alatt álló -  több, név szerint nem említett, de a szöveg tartalmából biztosra 
vehető kun szállást is magába foglaló (pl. Zömök, Kalas, Tázlár, Kötöny, Bodoglár: 
lásd kun szállások adattára) -  terület többek közt Bócsával és egy „körösi 
vesszőshely” (...postea vadit ad virgultum Kerews...) nevű határrésszel is szomszé
dos.190 A térképre tekintve óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés: e kun lakta terü
leteknek olyan részekre is ki kellett terjednie, melyek Bocsa, Kecel és Soltvadkert 
határainak találkozásánál -  keskeny pászta formájában -  valahogy érintkezhettek 
Kiskőrös területével is. Ez pedig leginkább Pirtó és Felsőkistelek észak-északkeleti
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részeinek kun területbe vonásával képzelhető el. Itt sem zárható ki tehát egy kun 
szállás, melynek létét ma még csak régészeti szórvány utalások bizonyítják.

Rekettye-Babud-tanyaZ-bokra és Nagylaposi homokbánya (Arokegyház?)

Babud-tanyaZ-bokra lelőhelyen Árpád-kori előzményeken létesült középkori 
templomos faluhely maradványai ismertek, melyek talán összefüggnek a Kis- 
rekettye nevű, ma már közelebbről nem ismert lelőhelyről származó leletekkel. (75. 
és 79. lelőhely)

A viszonylag nagy távolság miatt külön lelőhelyként értékelendő Nagylaposi 
homokbánya környékén észlelhető, ugyancsak Árpád-kori előzményekkel ren
delkező település. (80. lelőhely)

Rekettye -  úgy tűnik -  az 1626-os visszatelepüléshez köthető helynév, mind a 
környéket részletesen feltérképező 1560. évi defterből, mind Szeged 1570. évi pusz
talajstromából hiányzik. Viszont ennek 1642. évi változatában már szerepel.191 így 
fenti településhelyek középkori nevére, magyar vagy kun voltára nézve semmilyen 
támponttal nem rendelkezünk. Az Ördögárok nyomvonalának közelsége minden
esetre ismét felveti -  akár a felsőszállási Baloghegy esetében -  az Árokegyházával 
való azonosítás lehetőségét bármelyikükkel kapcsolatban is (ennek részleteit lásd 
ott). Földrajzi helyzete (Csőszapa és Zside közelsége miatt) valamivel több realitást 
adhat a felvetésnek. Nem zárható ki azonosításuk kapcsán Szent Gál, ill. Szent Pál 
falu sem.

Debeák-Szarkás (Szent Gál, ill. Szent Pál?)

Révész György feljegyzése szerint ,,Debeákban, a legelő környékén, 
futóhomokos tájékról”, Árpád-kori pénzek mellett néhány I. Ferdinánd, II. Rudolf,
III. Ferdinánd és I. Lipót veret is előkerült.192 A lelőkörülményekről, temetőre vagy 
településre utaló jelekről nem szól, így az Árpád-kori pénzek eredete mellett nyitott 
kérdés marad, 17. század végi elásott pénzleletről van-e szó. Középkori település 
nyomairól a területen ma még nem tudunk. (65. lelőhely)

Az 1816-ban előkerült „kun gyanús” lovassírról már esett szó, ez valamely szál
lás közelségét jelzi (talán Fehértó vagy Csőszapa/Jánoshalma, lásd kun szállások 
adattára).

Szarkás első említése Pesty szerint 1658-as,193 Debeák első biztos megjelenése a 
Kovács-féle 1761. évi térkép. Debeákkal kapcsolatban -  földrajzi helyzeténél fogva 
-  esetleg felvethető, hogy határának nyugati részére esett a csak igen későn, 1656- 
ban említett (halasi földesurak, Mihalek Miklós és Paksi János által is igényelt) 
„Hallasi Szent-Gál”, pusztává lett falu.194 A vele együtt említett Szent-Kata minden
esetre a szomszédos Kéles, Zside, Jánoshalma és Borota által határolt területre 
tehető.195 Ennek figyelembe vételével az is kérdéses, hogy Halas mai határrészeinek 
vagy közvetlen határosainak egyikéhez is köthető-e Szent Gál? Ha igen, Legfeljebb
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Debeák-Szarkás jöhetne szóba, esetleg Rekettye. Ott, mint láttuk konkrét régészeti 
lelőhelyek vallanak a középkori lakottságról.

Nagy Szeder István ezzel szemben Szent Gált Fehértó-Templomdomb lelő
hellyel azonosította, jóllehet ennek okleveles egyeztethetősége a kun Fejértó szál
lással kézenfekvőbb. Megjegyzendő továbbá, hogy az 1543. évi kalocsai dézsmaje- 
gyzékben szereplő Szent Gál valószínűleg nem ezzel a településsel lehet azonos, 
hanem a Duna menti Úszód határában fekvővel. Utóbbi 1592-ben is számontartott 
érseki birtok, 1548-tól rendszeresen adóztatott és lakott falu a török kalocsai náhi- 
jében.196 Ezzel kapcsolatban felmerülhet az is, hogy egyszerűen az 1656. évi perirat 
magyaros névalakjának téves olvasatáról van szó. 1325-ből ismerünk ugyanis egy 
Szent Pál nevű, akkor éppen lakatlan falut, melyet a kalocsai érsek enged át a 
Becseieknek. Utóbbi pedig éppen Szent Kata vidékére tehető, a mai Jánoshalma, 
Rém és Borota közelébe.197 Későbbi említései: 1408, 1434, 1461, 1481, 
1520-1521.198 Kőhegyi Mihály Szent Pált inkább a mai Felsőszentiván térségébe 
helyezi, s a Csorba-dűlő 13-16. századi lelőhelyével azonosítja.199

Alsókistelek-Inoka, Tóth tanya

A Kisteleki-tó mellett (Tóth-tanya) előkerült kisméretű, Árpád-kori lelőhely 
jelentéktelen, szórvány középkori emlékekkel. Esetleg jogilag-közigazgatásilag a 
középkori mezővároshoz vagy Fejértóhoz tartozó, állandóbb jellegű külterjes pász
torállás, ill. agrár-értelembe vett szállás.lehetett. (61. lelőhely)

Inoka ugyancsak újkeletű helynév, a 17. századi forrásokban sem merül még fel, 
Kovács 1761. évi térképe sem jelöli. Középkori kun vonatkozásait kétségtelenné, 
Fejértó szálláshoz való területi kapcsolatát pedig valószínűvé teszi a közelben elők
erült, s már tárgyalt kun lovassír. Révész egyébként Alsókistelekről több középkori 
szórványleletet említ, ezek sorából kiemelkedik egy 12 tüskés réz buzogányfej.200 Ez 
egyike azon ritka fegyvertípusoknak, melyek hazai elterjedése biztosan köthető a 
kunok 13. századi megjelenéséhez.201

Kunfehértó -  Templomhegy/Templomdomb (Fejértó szállás)
A Fehér-tó délnyugati partján elterülő Templomhegy/Templomdomb Révész 

György és Pesty Frigyes óta jól ismert, régészetileg több esetben hitelesített, Árpád
kori előzményen alapitott, 14-16. századi templomos faluhely.202 (10. kép) (203. 
lelőhely) V. Székely György kutatástörténeti összegzését kiegészítendő fontos 
megemlíteni, hogy 1951-ben a Magyar Nemzeti Múzeum részéről Méri István is 
folytatott terepbejárást a területen, gazdag 15-16. századi kerámiaanyagot 
gyűjtve.203 Közvetlen közelében került napvilágra a „Kiskunhalas-Fehértó”, ill. 
„Sinka mester kincse” -  néven híressé vált gótikus, 14-15. századi kincslelet (15. 
kép; 16-18. színes kép), a Kis- vagy Rácitató közelében (erről később még bőveb
ben is szó lesz.). (228. lelőhely)
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Fejértó 1473-ban kun szállásként tűnik fel, 1560-ban már lakatlan puszta. 
Egyértelmű azonosíthatósága ellenére a Templomhegyet Nagy Szeder István az 
1656. évi birtokvitában Paksiak által is igényelt Szent-Gál faluval vette egynek.204

Kunfehértó -  Várhely/Várhegy (Jankó- vagy Ivánkaszállás)
Az Alsófehértón elterülő Várhely/Várhegy a múlt század óta ismert lelőhely. V. 

Székely György kutatástörténeti összefoglalóját kiegészítve említhető, hogy azt rö
viden Gyárfás István is tárgyalja főművében.205 (197. és 224. lelőhely) Az ugyancsak 
Árpád-kori előzményeken létesült, vélhetően templomos középkori falura206 
vonatkoztatható „Ivánkái templom alias Várhely” -  18. századi térképi bejegyzés 
tökéletesen egybecseng a török adóösszeírásokkal. 1560-ban Ivánkát Kisszállás 
szomszédságában jelzik,207 mint lakatlan pusztát. Nagy Szeder István felvetette, 
hogy megegyezik az 1543. évi kalocsai tizedlaj síromban szereplő Ivánkával,208 ez 
azonban inkább a Monostorszeg és Hetes közelében fekvő, 1520-21. évi tizedje- 
gyzékben is feltűnő Ivánfalvával látszik azonosnak.209 Valószínűbbnek tűnik az 
1570-ben Csőszapával összevont Jankó/Ivánkaszálláshoz való kötés (részletes 
indoklására lásd kun szállások adattára).

Kunfehértó -  Pörnyehalom/Kovács tanya

Amint arról korábban már szó esett, a ma már nem azonosítható Pörnyehalom 
lelőhelyről (201. lelőhely) Révész György jegyezte fel, hogy az Árpád-kori tem
plom körüli temető helyén gyűjtött legkésőbbi pénzek Kun László és III. András 
ezüstök.210 Wicker Erika nyomán V. Székely György is felvetette, hogy a Pömye- 
halom esetleg a Templomhegy (203. lelőhely) vagy Kovács-tanya (204. lelőhely) 
valamelyikével lehet azonos. Míg azonban Wicker Erika inkább a Kovács-tanyát 
tartotta valószínűbbnek, V. Székely a Templomhegyet részesítette előnyben. E sorok 
írója inkább a Kovács-tanyát tartja valószínűbbnek, miután a Révész-féle gyűjtés 
pénzeinek III. András-kori lezárulása inkább összhangban áll a helyszínen feltáró 
Biczó Piroska megállapításával: a Kovács-tanya Árpád-korban létesült faluhelye 
túlélte a tatárjárást, a szórványként jelentkező későbbi középkori emlékanyag vi
szont időben nem terjed túl a 14. századon. (7. kép)

Füzes-Bikádi-föld/Komáromi föld?

A múlt században még Bikádi-föld néven ismert,211 mára nem azonosítható 
lelőhely (226. lelőhely) esetleges lokalizálásáról csak annyit tudunk, hogy a mély
kúti út mentén terült el. Az Árpád-kori előzményekre települt, középkori templomos 
faluhely V. Székely György által összegzett leletösszefüggései alapján felvethető, 
hogy esetleg azonos lehet Révész György 1858-1862. évi, nemrégiben múzeumba 
juttatott eredeti kéziratának egyik lelőhelyével. A későbbi azonosításhoz talán kiin
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dulást adó sorok: „Füzes. Komáromi-föld? Törött kard, aczél Sarkantyú, Sárga Réz 
foglaló, három szegletit cserép edény /szemes kályha háromszögű orom tagozata -  
H.G./. IV. Béla és Sigmond?” Vélhetően ugyanezen lelőhelyről származik néhány 
Kun László, III. András, Mária veret is.212 A 17. századi visszanépesülés jeleként, 
egyben a Bikádi-foldön lelt mázas edénytöredékekkel összhangba hozhatónak tűnik 
néhány ugyancsak füzesi lelőhelyről származó II. Rudolf, II. Mátyás, II. Ferdinánd 
és Lipót érem. Miután Füzes 1543. évi előfordulását Nagy Szeder István az azonos 
nevű Zenta-vidéki településre tartotta inkább elfogadhatónak,213 s a Halashoz 
köthető Füzes először csak a Szegedhez tartozó puszták 1642. évi jegyzékén tűnik 
fel, középkori falunévként való elfogadása kérdéses.214

Balotaszállás (Baltaszállás)

Balota mai területén több, gyakran Árpád-kori előzményeken létesült, nem ritkán 
templomos középkori faluhely is ismert, többnyire már a múlt század óta. A szak- 
tudományi elvárásoknak megfelelő régészeti beazonosításuk első lépései ugyancsak 
megtörténtek.215 (V.ö. V. Székely György fejezetével)

Egyikük a Felső-Balotán elterült Eresztői-, ill. Balotai strázsa, Gyenizseföld, II. 
Lajos dénárjaival keltezve. Itt Árpád-kori előzmény és templom léte nem igazolható 
a településen (156., 158. lelőhely). A következő Balotaszállás-Kőhalom és kör
nyéke, Árpád-kori előzményekre települt, templomos középkori faluhely (155.,
168., 181., 182. lelőhely). Balotaszállás-Templomhegy -  a mai Halász- ill. Bá- 
nóczky-tanya mellett (191. lelőhely), továbbá a Négyeshatár -  Kőhatár, Öttömösi 
Kőhalom (167. lelőhely) ugyancsak . Felmerült a gyanú, de ma még régészeti adat 
nem bizonyítja a balotai Zöldhalom esetleges hasonló jellegét (190. lelőhely).

E szokatlan lelőhely-bőség ma még megoldhatatlan gondokat okoz a kutatásnak. 
Nem dönthető el ugyanis egyértelműen, hogy melyikük azonosítható az 1492. évi 
középkori oklevélből is ismert kun Baltaszállással, (lásd: kun szállások adattára). A 
többi lelőhely magyar falu vagy kun szállás voltának megállapításához semmilyen 
írott vagy térképi adattal nem rendelkezünk. Ugyancsak nyitott kérdés még a híres 
Balota pusztai előkelő kun asszony sírjának -  melyről korábban már bőséggel esett 
szó -  előkerülési helye. (6-13. színes kép) A legfrissebb levéltári kutatások nyomán 
azt már tudjuk, hogy a lelet 1892 augusztusában, Szilágyi Antal földjén látott nap
világot.216 (192. lelőhely)

Eresztő

A határrész Pusztamérges felé eső részén, Kőhalom néven -  csupán Révész és 
Pesty feljegyzésiből -  Árpád-kori előzményeken létesült középkori templomos 
faluhely ismert. (V.ö. V. Székely György fejezetével) Régészeti visszaazonosítása 
még nem történt meg. E sorok írója nem tartja elképzelhetetlennek, hogy voltakép
pen a zsanai Kőhalomról217 van szó (145. lelőhely). Eresztő -  mai ismereteink
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szerint -  Szeged 1642. évi pusztajegyzékében tűnik fel először.218 Középkori 
helynévként való beszámítását a környék 1626 utáni újranépesülése így kérdésessé 
teszi.

Zsana (Gyarmanszállás?)

Zsana-Templomhegy (Gyevi föld, Borbényi föld) nevű határrészén a múlt század 
óta ismert, régészetileg beazonosított, Árpád-kori előzményeken létesült 14-16. 
századi templomos faluhely található.219 (7., 9. kép) (V.ö. V. Székely György fejeze
tével) A vele kapcsolatban felvetett középkori Zsana településnév nem tűnik elfo
gadhatónak, mai ismereteink szerint még a hódoltságkori írott forrásokban sem 
tűnik fel. E vélhetően szláv eredetű, de pontosan még nem tisztázott helynév220 csak 
igen későn, az 1699. évi kamarai határösszeírásban jelenik meg először.221 Inkább 
óvatos kérdésként, mintsem biztos állításként azért megfogalmazható: esetleg a 
máig nem azonosítható középkori kun Gyarmanszállással van dolgunk. Ennek 
lehetőségét a Gyarman és Majsa kapitányi családok szoros vérségi kapcsolatai és 
azonosítható szállásai megengedik. Gyarmanszállás 1436. évi említésekor Ötömös 
és Asszonyszállás (a mai Kígyós és Pusztamérges területe) társaságában szerepel, 
(lásd: kun szállások adattára)

Kiskunmajsa-Tajó, Pap széke

A Pap széke nevű határrészen, a bodoglári Kőhalom közelében Árpád-kori 
előzményeken létesült 14-16. századi templomos faluhely (V.ö. V. Székely György 
fejezetével) ismert a múlt század óta.222 (142-143. lelőhely) Vélhetően e területtel 
azonos az 1961-ben, Vorák József által Nemzeti Múzeumba juttatott jelentésében 
szereplő lelőhely (Csöndes- és Farkas tanya, Állami Gazdaság foldj e-Sztalinyec 
barázda),223 melyet egyúttal a V. Székely György által leírt, ismeretlen lelőhelyűnek 
tartott, de ugyancsak 1961-ben múzeumba jutott Árpád-kori leletek származási 
helyeként is azonosíthatunk. Az Árpád-kori bográcsokkal ugyanazon leltári egység
be sorolt bizonytalan korú leletek mellett (vaslándzsák, lópatkó, nyílhegyek) több 
14-16. századi fazékperem- és aljtöredék is a halasi gyűjteménybe került innen.224 
(10. kép) Tajó esetében felvethető, hogy középkori eredetű helynév, első ma ismert 
írott említése Szeged 1570. évi pusztajegyzéke.225

Kiskunmajsa-Bodoglár (Fejérföld és Bodoglárszállás?)

A bodoglári Kőhalom ugyancsak a múlt század óta ismert, s Gallina Zsolt 
jóvoltából nemrégiben beazonosított templomos faluhely. Gallina Zsolt a templomot 
föltárta.(126., 129. lelőhely) Ennek alapján derült fény arra, hogy a települést -  a 
szórványos leletek alapján -  a 13-15. század folyamán lakták.226 Valószínűleg e 
középkori településhez köthető, egyben annak 15. századi pusztulását is megerősíti
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az az 1941-ben napvilágra került híres, Zsigmond-pénzekkel záruló 14-15. századi 
kincslelet is, melyről később még esik szó. (19. színes kép)

Jóllehet Bodoglár csak Szeged 1570. évi pusztajegyzékében tűnik fel először,227 
nevének típusossága már eddig is valószínűvé tette az itteni középkori település 
maradványok kun szállás voltát (lásd: kun szállások adattára). E tekintetben felbe
csülhetetlen forrásértékű újabb, akár perdöntőnek tekinthető bizonyíték a már 
idézett, a Kalasok szállásaihoz tartozó földek határjárását tartalmazó 1451. évi, s 
1465-ben megújított határjárási oklevél.228 Eszerint a Kalas uralom alatt álló kun 
szállásterületek hatámevei és határjelei a következők: 1. „három Halom”, a kun 
Bócsaszállása felől, 2. „ terra Otarhalma ” (félig kun helynév: „karám”)229 a szintén 
kun Bugacháza felé, 3. a Karapái szállás problémája kapcsán már említett „virgul
tum Kerews ” (tehát Kőrös felé), 4. „Menewscuta ” (Méneskút?), 5. „Eguerhomoch ” 
(Gyárfásnál Egneihomok-nak is olvasva),230 6. „Bagdas ilese” (Bagdas ülése, félig 
kun, személynévi eredetű, szállásra utaló helynév)231 7. „Lekeshomoca” (Lekes- 
homoka), 8. „Besotar” (kun helynév: ’öt karám vagy legel’)232 8. „Keweshalom” 
(Köveshalom!), 9. „Feer-feld” (Fejérföld!), 10. „ Vamoshalom ” (Vámoshalom), 11. 
„Ketelegaska” (kun helynév: ’hóka vezetéklovú'),233 12. „Artanhalma” (Artányhal- 
ma!), a szankszállási Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom környékén.

A határjelek sorrendje többé-kevésbé elárulja a körülhatárolás menetét. Északon 
Bócsával kezdődött, előbb északkelet felé Bugac, majd északnyugat felé Kőrös és -  
értelemszerűen -  Vadkert következett. Miután a területi vitában ellenérdekelt szom
széd a délre fekvő Harka ura volt, feltételezhetjük, hogy a határ további vonalát a 
Kőrös felé eső határpont megszabása után déli irányban húzták tovább széles 
félkörívben, egészen, a Bugaccal délről szomszédos Szánkig, ahol a kör végül is 
bezárult. Számunkra -  amellett, hogy a 4-7. pontok egyikében-másikában Halas 
külterületi lehatárolását sejthetjük -  elsősorban a Szánk felé eső terepalakulatok 
érdekesek.

Köveshalom-ot V. Székely György is említi, mint Pesty Frigyesnél szereplő, s ma 
is ismert bodoglári tereppontot, egyben régészetileg beazonosított, tatáijárás idején 
elpusztult, s újjá nem települt Árpád-kori faluhely templomdombját. (127. lelőhely)

Fejérföld ugyancsak feltűnik Pesty Frigyesnél, mint a szanki ill. majsai határig 
húzódó szikes „Fejérföldi lapos”,234 továbbá „Fejérföldi strázsa ” -  néven ott talál
ható a Kovács-féle 1761. évi térképen is (Bodoglár északnyugati szegélyén). A két 
adat alapján kikövetkeztethető, hogy a középkori Fejérföld birtok lényegében a mai 
Bodoglár Tázlártól Szánkig húzódó északi harmadát jelentette. Korabeli lakott- 
ságára utaló nyomokkal is rendelkezünk. A „Fejérföldi strázsa” máig kikövetkez
tethető halmától (ma is határ) pár száz méterre nyugatra, Bocsa mai külterületének 
délkeleti sarkában, Fischer-Újbócsa területén (Faragó-tanya) Árpád-kori előzmé
nyekkel rendelkező középkori templomos faluhely ismert ,235

Ártányhalma ugyancsak szerepel Pesty Frigyesnél (Dankó-birtok) „Artán 
halom” néven, s amint írja róla: „...a teteje hordott földdel van magasítva, körülte
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vas és réznyilak találtattak.. ”236 Ugyanitt Révész György is talált régészeti szem
pontból érdekes pénzeket, miként arról V. Székely György tudósít. Révész feljegy
zésének kissé homályos fogalmazása sajnos az Ártán halom leleteit összemossa a 
már ismertetett Kőhalom anyagával. Artányhegy ma is létezik, őskori települések 
helye. (117. lelőhely)

A fenti megállapításoknak számos tanulsága van. Mindenekelőtt az, hogy ha 
összekötjük a mai tereppontokkal azonosítható határjeleket, kiderül: a mai Bodoglár 
területileg csak részben azonos a középkorival. Északi részét Fejérföld, keleti sávját 
(Ártán halom és Köves halom vonalától keletre) Szánk foglalta el. Mindebből az is 
következik, hogy Bodoglár már a középkorban is létező település volt, mely benne 
foglaltatott a Kalasok uralma alá tartozó területekben, s a Kőhalom nevű lelőhellyel 
azonosítható, a mai Bodoglár délnyugati negyedében. Csupán a középkori írott for
rások fennmaradásának esetlegességéből fakad, hogy neve először 1570-ben tűnik 
fel, hiszen keleti határait már 1451-ben leírják, csak éppen név nélkül, amint maga 
Kalasszállás, Tázlár vagy Kötöny sem szerepel. Külön „tudománytörténeti” 
érdekességet is hordoz Artán halom és Köves halom, mint határjel: általuk két igen 
fontos régészeti lelőhely első említései érhetők tetten, még 1451-ből!

Témánk keretein túlmutató kérdés, hogy miként maradhattak fenn e hatámevek? 
Vélhetően a helyi hódoltságkori lakosság néhány szerencsés túlélőjének ajkán ha- 
gyományozódott a későbbi generációkra. Ezzel kapcsolatos -  a törökkori írott for
rások pusztaként való említésével ellentmondó -  régészeti adat maradt fenn a 
bodoglári ma már azonosíthatatlan Tumó-föld lelőhelyről. (114. lelőhely) Révész 
György szerint: „...épület-romok, kövek, tégladarabok találtatnak, a futó homokos 
tájon az északi részen I-II-III. Ferdinánd dénárai, Maximilián és Rudolf, és ott egy 
kis török pénzt is a szél kihordott. ”237 A 15 éves háborúig tehát régészetileg 
bizonyosan adatolható parányi „szigetecskéről” lehet szó Bodogláron. Viszont 
néháhy km-rel arrébb, az 1451. évi határjárás nyugati vonalán állt tereppontok nevei 
már a 17. század végére eltűntek. Tázlár határainak 1696. évi megszabásakor -  
nagyjából a régi nyomvonalon -  a középkori neveknek már nyoma sincs,238 ott a 
törökkori pusztítás nyomán az eredeti, átörökítő lakosság vélhetően eltűnt.

Harkakötöny (Harka- és Kötöny szállás)

A közigazgatásilag mára egyesült község északi részét elfoglaló Kötöny keleti, 
bodoglári határán több ízben észlelték Árpád-kori és középkori település szórványos 
régészeti jeleit. A különböző lelőhelynevek alatt -  így Lehócz tanya, Csősztelek, 
Kardos tanya, Kossuth TSZ földje -  lényegében ugyanazon, Árpád-kori előz
ményeken létesült nagyobb kiterjedésű középkori faluhely maradványai értendők 
(110., 112., 113. lelőhely),239 csupán különböző időpontokban, más-más részpontjain 
vették fel azt adatokat. Miután Kötöny és Harka között még 1738-ban is az 
Ördögárok (229. lelőhely) képezi a határt,240 s e régészeti lelőhely-„csokrunk” éppen
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ennek északi oldalán csoportosul, okkal gyanítható, hogy az 1451-ben csak körülírt, 
1493-ban viszont név szerint is említett kun Kötönyszállás (lásd: kun szállások adat
tára) maradványai lokalizálhatok ide.

Az Ördögárok déli oldalán, a Harkai-tó mentén templomos középkori település 
nyomai figyelhetők meg. A faluhely északnyugati peremén álló templom és temető 
régóta ismert lelőhely: Kereszthegy, Keresztdomb, Pajorkereszt, Harkai halom 
néven egyaránt. (104., 105., 106. lelőhely) Lényegében ugyanezen település déli 
végpontját észlelték a harkai Máv megállóhelynél,241 A falu az 1451. évi oklevélben 
említett Harkával azonosítható (lásd: kun szállások adattára).

Végezetül nem tanulság nélküli azt megvizsgálnunk, mikor és miként számoló
don fel a Halast övező, egyben annak középkori határait többé-kevésbé kirajzoló 
faluhálózat? Rendkívül fontos történelmi fordulópontról van szó, hiszen e magyar 
falvak és kun szállások eltűnése vetette meg alapjait az addig jóval szűkebb határok 
közt élő Halas majdani (17. század végi -  18. századi) terjeszkedésének, a nagy
határú alföldi mezőváros felvirágzásának. Olyan környezeti-gazdasági meghatáro
zottság vette ekkor kezdetét, mely a hódoltságkor végétől kialakuló paraszt-polgári 
cívis világ és a kun öntudat sajátos összefonódásában teljesedett aztán ki (kulturális 
értelemben is), egészen a modem közigazgatási keretek kialakulásáig.

A Halashoz szorosabban kötődő írott források első pillantásra inkább arról val
lanak, hogy a mezővárost és térségét csak az 1566. évi pusztítás sújtotta számot
tevően. Ezzel szemben a kalocsai török náhije 1560. évi defitere már adózó ráják 
nélküli pusztaként írja le a közeli Bocsát, Borotot, Csőszapát, Fejértót, Harkát, 
Ivánkát, Karapáit, Szentkatát, Kélest, Kaskantyút, Kisszállást, Kötönyt, Pokárdot, 
Tázlárt, Zsidét.242 Vagyis a mezővárost övező települések már 1560 előtt megsem
misültek, szinte kivétel nélkül. Jóllehet Halast Kalocsa 1543. évi dézsmajegyzéke 
még 12 forint értékben találta adóképesnek, a Templomdomb már említett régészeti 
jelenségei akár annak lehetőségét is felvetik, hogy az 1526 és 1560 közötti évek 
Halast sem hagyták érintetlenül, egyik negyede (6. kép 3.) talán ugyanezen pusz
tulási hullám során néptelenedett el. A középkori mezőváros 1566-ig folyamatosan 
igazolható léte annak lehetőségét is felveti, hogy az első török támadási hullámok 
révén lakatlanná lett környékbeli falvak túlélői Halason leltek elsősorban mene
déket.243

A Halas-szék kunjai a 14-16. században

Amint a bevezetőben arról már esett szó, Halas a középkor későbbi évszá
zadaiban sem csupán egy volt az alföldi magyar mezővárosok sorában, hanem csak
nem fél vármegyényi kun területet igazgató, s annak nevét adó székközpont is. Első
sorban ennek köszönhette a térségben elfoglalt vezető helyét, alapjaiban határozta
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meg arculatát, feladatait. így a környező kunság további sorsának alakulása ugyan
úgy elválaszthatatlan maradt Halastól, mint a „megszállás” évtizedeiben, Köncsög 
uralma alatt.

E kunok életében a 14-15. század fordulóján beállt változásokat nem csupán a 
mezővárossá lett település elvesztése jelentette. Társadalmi rang és vagyoni helyzet 
tekintetében ennél jóval súlyosabb kárvallottjai lettek a Zsigmond-kori fordulatnak, 
a székrendszer kiépítésének. Mint ahogy fokozatos magyarrá válásukért, az európai 
„civilizáció” elsajátításáért is hatalmas árat fizettek: nyelvük, ősi steppei kultúrájuk 
szinte utolsó foszlányainak elvesztésével. E folyamat végpontján a magyarságtól 
már csak jogi kereteiben, s néhány szokásában különböző, letelepült földművessé és 
kereszténnyé lett nép állt, amely azonban hagyományos életmódjával együtt nomád 
hadi kultúráját is feladta.

TÁRSADALMI-KÖZJOGI VÁLTOZÁSOK

Jóllehet a kunok lovasíjász harcmodora szervesen összefüggött a pusztai létfor
mával, s ennek fenntartása királyaink érdekében állt, mégis a pápa külső-, valamint 
az egyes főúri klikkek (pl. Kőszegiek, Csákok, Borsák stb.) belső politikai 
nyomására szinte már megjelenésük „pillanatában” megindult a kunok letelepedett, 
keresztény-földművelő életmódra való kényszerítése. Ez -  főként még IV. Kun 
László uralkodása idején -  a kunok elkeseredett ellenállásába ütközött (pl. pápai 
legátus foglyul ejtése). Az 1279.évi kun törvények szentesítését is csak előkelő kun 
túszok szedésével lehetett „nyélbeütni”, pedig a király, a kötelezettségek fejében 
(letelepedett, keresztény életmód a kijelölt szállásterületek határainak betartása mel
lett), itt még a királyi serviensekkel és nemesekkel azonos jogokat adott kedves kun 
harcosainak. (Emellett lehetővé tette belső ügyeikben az önrendelkezést, hadsz
ervezeti és bíráskodási ügyekben ősi szokásaikat, nemzetségi rendjüket szintén 
meghagyta, miként viseletűket is.) Azonban az életformaváltásból adódó 
elszegényedés, a növekvő társadalmi válság nem csillapult. Ez 1266-ban még csak 
egy kisebb zavargásban nyilvánult meg,244 végül az 1280-82. évi lázadásban csú
csosodott ki. Az ellenállási törekvéseket azonban -  a királyt is rabságban tartó -  
főúri seregek a Hód-tónál végképp szétzúzták. A visszafordíthatatlan folyamat 
megakasztására tett utolsó kísérletet már csak egy ostoba, véres bosszúvá silányult 
merénylet jelentette: 1290-ben néhány kun főúr (Arbuz, Törtei, Kemeche) -  egyes 
feltételezések szerint halasi Köncsög ispán apjának rokonsága -  meggyilkolta 
László királyt. A félig kun uralkodó halálával az utolsó akadály is elhárult a kunok 
jövőjét másként képzelők útjából. A kunok életét átformáló intézkedések sorozata 
már csak idő kérdése volt. IV. László halálával a kun udvari-politikai befolyás 
egyszer, s mindenkorra megszűnt.245 Ma már gyanítható, hogy ezzel együtt a magyar 
nemesekkel való egyenlő megítélésüknek is vége szakadt.
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E lehetőséggel -  érdekes módon -  a 13-14.századi írott források szórványos
ságával vagy éppenséggel hiányával küzdő történészeink (főként Kring Miklós és 
Györffy György),246 alig számoltak. Szerintük az 1279. évi kun privilégium lénye
gében töretlenül jogfolytonos maradt, s mint ilyen kollektív etnikai kiváltság, a leg
előkelőbbek számára lassanként országos nemességet biztosított, valamint lehe
tőséget arra, hogy a szállás és nemzetségfők idővel magánföldesúri tulajdonjogot és 
hatalmat nyeljenek a jobbágyaikká süllyesztett, eredetileg szabad közkunok felett. 
Ennek legfőbb bizonyítékaként éppen Köncsög ispán azon halasi kunjait szokták 
említeni, akik a fenyegető jobbágysorssal szembeni védekezésül Becsei Töttöshöz 
mesterhez menekültek 1347-ben.247 Hasonló eseményként ítélik meg Kocsola fia 
Pétertől Losonczy István Szörényi bánhoz 1340-ben menekült kunok esetét.248

Kérdés: e kunok -  ha eredetileg valóban közszabadok -  a fenyegető jobbágyság 
elől miért menekülnek a biztos jobbágyságba? E példák sokkal inkább az eredetileg 
is a szállásfő magántulajdonát képező szolgarendű kunokra vonatkozhatnak, akik 
széles rétegét alkották a szállások népének, már a déloroszországi korszakban is. A 
Codex Cumanicus már többször idézett szókészlete bőséggel bizonyítja létezésüket, 
többé-kevésbé megvilágítva, körülhatárolva vagyonilag és társadalmilag is a foga
lomkör tartalmát. {énei: ’magántulajdon’, ülés: ’osztozni’, ülüs: ’rész, javadalom’, 
sajyat: ’az úr része /adó/’, baj, barlu: ’gazdag’, jarly, järli: ’szegény’, bőre: 
’adósság’, borely: ’adós', о fan: ’függőségbe került, elszegényedett rokon, nem
zetségi tag, szolga’, evdeqi epei és quz: ’elszegényedett szolgáló asszony és lány’, 
tutyun, tutqiin: ’fogoly’, qul: ’rab cseléd’, qulluqci: szolgáló, qaravas: ’rab 
cselédlány’, kür\: ’rabszolganő’.)249 E vagyoni-társadalmi differenciálódást a mon
gol csapások és a hosszú vándorlás veszteségei csak tovább fokozták, hiszen a me
nekülés során rengetegen váltak földönfutókká, s szakadtak el eredeti törzsi
nemzetségi közösségüktől. Az ilyen kun menekültek túlélését, jövőjét csakis a 
néhány vagyonát-hatalmát, s nem utolsó sorban katonai kíséretét szerencsésen át
mentő előkelőhöz való „önkéntes” csatlakozás, vagy még inkább alávetés biz
tosíthatta, akik már itt, a Kárpát-medencében szervezték újjá „auljaikat” (szállá
saikat) és szolgáló népeiket a különböző törzsi töredékekből, egyéb csapódott ele
mekből.250 A függő kun társadalmi csoportok létéről -  közvetve -  még az 1279. évi 
kun törvény is tudósít, bár a benne megfogalmazott katonai kötelezettségek és a 
velük együttjáró kiváltságok e szürke, arctalan tömegre nem teijedtek ki.251 Róluk 
csupán annyit tudhatunk, hogy körükből a Kun László uralkodása idején dúló bel- 
háborúk kapcsán foglyul ejtett, keresztény magyar rabszolgákat a kun előkelők 
kötelesek voltak szabadon engedni, a külföldön rabszíjra fűzőiteket (pl. az osztrák, 
cseh és morva hadjáratok „termése”) viszont nem (9. pont). A kun szolga családok 
szökései már akkor is mindennaposak lehettek, hiszen az ilyen szökevények magyar 
részről való visszaadását a kun uraknak szintén előírta a törvény (12. pont: „...servis 
eorundem dominorum et nobilium de Comanis... ”).252 így ugyancsak bajosan képzel
hető el, hogy Köncsög ispán halasi szállásáról 1347-ben először elszökők (12
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család), majd 1349-ben már a szállás ura által a Becsei Töttösnek csak úgy, ajándék
ba adott újabb 25 kun család a szabad közkunok soraiból kerültek volna ki.253

Visszatérve kiindulási pontunkhoz: a magyar birtokokra menekülők függő 
állapotú kunok lehettek, akik számára a magyar jobbágyi státusz éppenséggel 
emelkedést jelentett a maguk mögött hagyott szolgavilághoz képest! így szökhettek 
át Köncsög fia Tompa László korábban említett, nem közrendű, hanem szolga kun
jai is az óbudai apácák Vastorok birtokára, ahonnan visszahurcolásukat a király 
megtiltotta.254 A 14.század második felétől talán éppen azért lesz majd tömeges a 
magyar jobbágyok kun szállásfői javadalmakra telepítése, mert a szállásokon élő 
kunok igazi és közvetlen ura maga a király, így a kapitányok nem rendelkeznek kor
látlanul fölöttük: külső telepítéssel tudnak csak friss munkaerőhöz jutni „magánjel
legű ” használatba nyert -  kapitányi tisztségükkel együttjáró -  „ szolgálati ” részföld
jeik műveltetésére. Ennek egyik legkorábbi példáját éppen a Csertán nemzetség 
kapitányának, Karla Jánosnak szállásán tapasztaljuk 1367-ben.255 Hasonló megol
dásról árulkodik a mezőföldi kunok legelőkelőbb családjának esete is: a több oldal
ágra szakadt kun úri nem képviselői 1406-ban közösen döntenek magyar jobbágyok 
Nyögérszállás, Csabakszállás és Ivánkateleke kun szállásokra való betelepítéséről.256

A probléma másik oldala: ha e kapitányok valóban országos jellegű nemesek és 
korlátlan földesurak szállásaikon, miért kémek e telepítésekhez külön uralkodói 
engedélyt s mind gyakrabban országos nemesítést, miként Nagypói János kun 
kapitány 1392-ben?257 1352-ben -  alig egy évvel Nagy Lajos az országos nemesség 
kritériumait megszabó 1351 .évi törvénykezése után258 -  szinte egyszerre kérik orszá
gos nemességre emelésüket Szibes kun fiai259 és a Sárvíz-völgyi besenyő ispánság 
előkelői is.260 Vagyis a besenyő és kun szabadság a 14. század közepére már semmi 
képpen nem lehetett azonos az országos nemességgel, még a legelőkelőbbek 
számára sem, és erre néhány, a „kor szavát” megértő, jobb jogérzékű vezető a 
fontos történelmi pillanatban rá is ébredt. Erre az ellentmondásos helyzetre az 
ország Anjou-kori társadalmi viszonyait vizsgálva már Engel Pál is rámutatott, igaz, 
csak érintőlegesen, a lényegre szorítkozva, s a kunság belső viszonyainak részleteit 
nem taglalva: „...a kunok...jogi státusa a XIV. század végéig meglehetősen tisztázat
lan maradt. Birtokosnak szigorúan véve nem voltak tekinthetők, hiszen adóval tar
toztak földesuruknak, a királynak, mégpedig „ uralma jeleként” (in signum dominii), 
ami a nemesektől élesen megkülönböztette őket. Ugyanakkor autonómiájuk és ki
váltságaik folytán különleges csoportot alkottak a királyi földesuraságnak alávetett 
népeken belül. ”ш Mályusz Elemér egy évszázaddal későbbi állapotukra reflektált 
röviden. így Mátyás 1467. évi dekrétumai nyomán ugyancsak felvetette, hogy az 
uralkodó a kunságot az egységesült jobbágyság és nemesség közti rétegbe esőnek 
tekintette.262

Úgy tűnik tehát, hogy a kunok közjogi megítélésében -  az 1279.évi nemesi 
állapot és az 1350-es évektől szaporodó besenyő-kun országos nemesítési kérelmek 
időszaka között -  hiányzik egy láncszem. Meghatározását azonban e sorok írója
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nem tartja lehetetlennek. A megoldás, a fordulópont esetleg III. András 
(1290-1301) 1290. évi dekrétumában rejlik. Amint arra már Szűcs Jenő is felhívta 
a figyelmet, a kun ellenes párt által támogatott új uralkodó egyik első lépése volt e 
dekrétum keretében semmisnek nyilvánítani elődje összes törvényeit -  így az 1279. 
évit is -  mindent visszaállítva az 1272. évi „status quo”-ra. Eközben a koronának 
speciális szolgáltatásokkal tartozó idegen nemzetiségek köréből a kiváltságolt 
kunok helyére az erdélyi szászokat emelte be.263 Nem kizárt, hogy ennek fényében a 
korábbi modell néhány ponton revízióra szorul, mindenesetre a 14-15. századi 
oklevelekben tapasztalható viszonyok feltétlenül megengednek más értelmezési 
lehetőséget is. A felvetés tételes kidolgozása, forrásegyeztetése és igazolási kísérlete 
túllépi e munka kereteit, főbb szempontjainak és vezérfonalának vázlatos 
ismertetése -  első sorban a Halas vidéki kunság forrásemlékeinek tükrében -  talán 
mégsem érdektelen.

Kiindulásként leszögezhető, hogy a Kun Lászlóval -  partnerként, sőt rokonként 
is -  közel egyenrangú „tárgyalóképes” kun nagyurak (az 1279. évi törvény „princi
pales, dominus "-jelzővel illetett hatalmasai: Alpra, Uzur, Tolun, Arbuz, Törtei, 
Kemeche)264 sorra elhullottak az utolsó évtized véres eseményeiben. Családjuk -  ha 
szerencsés volt -  csupán javait, rangját vesztette el (pl. Alpra fiai),265 vagy jobb eset
ben -  mint halasi Köncsög családja266 -  visszahúzódott kun nemzetségi területére és 
az elbitorolt javakból formált magyar magánbirodalmába. E „lefejezett” arisztokrá
ciát az új vezetők 14-15. századi nemzedékei sem előkelőségben, sem hatalomban 
nem pótolhatták.

A Csertán nemzetség esetében vélhetően ezen, eredetileg „másodvonalbeli”, 
legfeljebb szállásfői családok közé sorolhatjuk a Kariákat, Kalasokat, Gyarmanokat, 
majsaszállási Tótokat. A majdani Csertán- és Halas-szék eme elit „klánjainak” 
hatalma egyenként már csak alig 4-5 szállásra terjedt ki (lásd: kun szállások adat
tára), vagyonuk is ennek megfelelően alakult, össze sem vethetően az országos 
nagyurakéval. Mint láttuk, Köncsög ispán halálával az utolsó régi típusú előkelőség 
is eltűnt a térségből, utódai (Csercsik, Tompák) pedig ugyanezen, alacsonyabb 
körbe süllyedtek vissza. A helyzetet súlyosbíthatta az Itáliából érkező új király, III. 
András kunok iránti közömbössége vagy éppen idegenkedése is. 1290.évi dekrétu
ma lényegében a kunok ügyeire való különösebb kitérés nélkül is a kőmonostori 
egyezmény267 -  közjogilag nem kellően körülbástyázott -  alapjaira helyezte vissza a 
kun-magyar viszonyt.

Ez ellen az utóbbi évtizedek harcaiban kivérzett kunság nem sokat tehetett, 
ráadásul ez az új helyzet is megőrzött számukra jónéhány kiváltságot, melyek harci 
értékeik folytán a 14. század végéig töretlenek maradtak. Erejükről ugyanis a ma
gyar hadügy továbbra sem mondhatott le: így Zsigmond király már említett, telekka
tonaságot bevezető reformjáig a kunok adták a királyi könnyülovasság bármikor 
hadba hívható, 2-3000 főre becsülhető, legütőképesebb egységét.268 Nem véletlen, 
hogy a 13. század közepétől, a Habsburgok sorsát meghatározó Morvamezőn át
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(1279), Nagy Lajos (1342-82) nápolyi hadjáratáig (1346-50) ott találjuk őket 
gyakorlatilag minden magyar hadi vállalkozásban.269

Az feltétlenül sejthető, hogy a királyi népek meghatározott fegyveres csoport
jaként a kunságnak e kör más közösségeihez, például a székelyekhez kellett 
hasonulnia, közjogi és össztársadalmi értelemben egyaránt. így tehát az érvényét 
vesztett 1279. évi privilégium után királyainknak újra, de már más alapokon kellett 
összhangba hoznia a kunok elvárt feladatait, nomád társadalmi-vagyoni belső pira
misát a befogadó magyar állam normáival. Mindezt elősegíthette, hogy az ősi 
steppei arisztokrácia képviselőinek eltűnésével bomlásnak indult a nomád „hűbéri 
lánc”, főként a nyögérek fegyveres kísérete.270 Egy részük a köznép soraiban köt
hetett ki, de gyaníthatóan az ő köreikből ugyancsak kikerülhetett jónéhány új 
kapitány.

Erre vonatkozóan átfogó „kerettörvény” nem maradt fenn. A 14-15. századi 
oklevelek elszórt utalásainak laza mozaikjából sejlik csak fel a lényeg: kísértetiesen 
hasonló viszonyok (relatív nemesség és királyi kegyként, esetleg hivatali java
dalomként engedett magántulajdonlás, társadalmi rétegzettség és ennek öröklődési 
rendje) figyelhetők meg, mint ami a királyi várszervezet jogi normáit jellemezte. 
Vagyis az új kun jogállás nem más, mint a várnépi-, ill. előkelőik számára a királyi 
várszervezeten belül „relatív nemességet” biztosító várjobbágyi jogállás adaptáció
ja  egy sajátos, nomád gyökerű közegre!

A kun probléma ilyetén rendezése egyúttal a királyi hadszervezetben jelentkező 
komoly ür betöltését is célozhatta akár, hiszen ebben a történeti korszakban ölt mind 
nagyobb méreteket a királyi várszervezetben jelentkező bomlás és vészes ember
hiány: a királyi várbirtokok eladományozása nyomán mind több castrensis elem 
tűnik el a magánföldesúri függésű paraszti-jobbágyi lét süllyesztőjében, vagy kerül 
fel a köznemesség soraiba. Csupán egyetlen helyen marad alig, a királyi hadszer
vezet közvetlen kötelékében. A kérdés részleteinek tisztázása nem reménytelen, 
Bolla Ilona, Szűcs Jenő, Zsoldos Attila és Kordé Zoltán magyar várnépekre ill. 
székelyekre vonatkozó kutatási eredményeinek27' kun viszonyokkal való összevetése 
feltétlen előrelépést hozhat.

így válik igazán érthetővé, hogy Nagy Lajos 1351. évi törvénye miért nem emel
te a kun előkelők, a „ bej ”-ek -  oklevelekben „ comes, capitaneus, nobilis ” néven 
feltűnő,272 a vámépek „iobagio castri ’’-csoportjához hasonló jellegű helyzetbe 
került rétegét -  az ország más nemeseivel egyenlő rangra. Ezt csupán egyesek, 
külön királyi adományként kaphatták meg, vásárolt vagy adományba nyert magyar 
birtokaik után. Halas környékén remek példa erre Péter és János királyi kunok ügye, 
akik 1411-ben -  a már ismert igazoltatási hullám közepette -  csőszapai földjeiket 
csupán kun előkelő mivoltuk révén nem tarthatták meg. Tamási János volt vajda, 
valamint Újlaki László és Imre macsói bánok a lefoglalt javakat kizárólag Zsigmond 
király határozott utasítására és Bodrog megye nemesi közgyűlésén „levelesített”, 
magyar nemesi állapotukat bizonyító oklevél felmutatása ellenében adták vissza.273
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A nagykunsági Szibes kun fiai -  a család még Nagy Lajostól nyerte el magyar 
nemesi címét -  csak ennek birtokában tudták érdekeiket úgy-ahogy megvédeni 
(legalább pénzbeni kárpótlást nyerve) kenderesi magyar birtokuk után, melyet a bői 
nemesek 1404-1405-ben pereltek el tőlük.274 Halasi Köncsög ispán fiai ilyen neme
si levéllel -  úgy látszik -  nem rendelkeztek, vagyoni-társadalmi süllyedésük folya
matát volt alkalmunk végig kísérni. Kérdéses viszont, hogy miként értelmezhetők 
(talán a nevek véletlenszerű egybeesése?) a vélhetően kun eredetű Köncsög és 
Orgovány családoknak a kun törzsterületektől távol (a Dráván túli Kőrös 
megyében), magyar nemesi környezetben való feltűnése (1403, 1444, 1466).275

így tehát a várjobbágyokhoz hasonlóan az országos nemességet nem nyert kun 
kapitányok előkelő mivolta a 14-15. században már csak a kun szállásterületek 
határain belül hordozott tényleges tartalmat, mint ahogy feltétlen tulajdonosi joguk 
is csak korábban függőségbe került kunjaikra és betelepített magyar jobbágyaikra 
terjedt ki. A szabad, fegyveres közkunság, az „ universitas ” (1279) -  hasonló a 
vámépek alsó „civis, civilis, castrensis” rétegéhez -  igazi urává is mindinkább 
maga a király vagy királyné vált. E néven tűnnek fel a Halas-széki Tóth kapitányi 
család Ötömös, Majsa és Gyarman szállásain 1436-ban („universitas Cuma
norum”),216 a Kolbaz-székben többször is (1467, 1492, 1505),277 ennek megfelelője 
a jászoknál: „communitate Jazonum” (1425).278 Fölöttük az ugyancsak függő hely
zetű kapitányoknak nem földesúri, csupán igazgatási, bírói hatalmuk lehetett, me
lyet -  elvben -  a király, ill. képében a nádor vagy egy másik országos főméltóság, 
mint „ iudex cumanorum ” (a kunok bírája) szentesített.279

E jogi viszonyokra megint csak a Csertán-nemzetség egy belső társadalmi kon
fliktusa mutat rá igen érzékletesen. 1367-ben az elhunyt Köncsög ispán utódaként a 
nemzetség élére került Karla fia István fia János kapitány szállásáról -  ahol 
kapitányi-bírói hatalma alatt kunok és magyar jobbágyok egyaránt élnek („...uni
versis Comanis et Jobagionibus sub Jurisdictione et Capitaneatu... ”) -  több kun 
család más szállásra kíván áttelepülni. A távozni szándékozókat egyenesen Erzsébet 
királyné szólítja fel a maradásra -  figyelmeztetve őket királyuk és királynőjük irán
ti eddigi hűséges szolgálataikra, melyeket ezután is elvár -  egyúttal azonban arról is 
biztosítja őket, hogy korábbi szabadságaik és állapotuk („...omnio eadem conditione 
libertatis... ”) töretlen marad.280 E sorokból több dolog is kikövetkeztethető. Többek 
közt az, hogy a szálláson élő magyar -  bizonyára telepített -  jobbágyok és szabad 
közkunok tulajdonjogilag alapvetően elkülönültek, bár ezt Karla János igyekezett a 
maga hasznára „összemosni”. (Ezt vélhetően elősegítette az is, hogy maga ren
delkezhetett függő helyzetű szolga-kunokkal, akikről korábban már esett szó.) 
Különösen érdekes, hogy Erzsébet királyné ugyan biztosítja Jánost egyéb érde
meinek elismeréséről, s elrendeli a távozni akaró szabad közkunok helyben mara
dását, de ugyanakkor leszögezi: azok minden eddigi szabadsága érvényben marad, 
jogállásuk nem azonos a kapitány függő népeivel, s ennek alapja a királyi ill. király
néi szolgálatok ellátása! (A kun szállások szabad kun és függő magyar jobbágyele
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meinek szétválasztására az igény és terminológia később, s máshol is megfogal
mazódik, így a Kolbáz-székben 1492-ben külön kategória a „Iobagiones hungari- 
cales ”.)281 Ezek után talán nem túlzás azt felvetni, hogy éppen ez a kudarcélmény 
vezette Karla Jánost és utódait, hogy hatalmuk és vagyonuk gyarapítását a további
akban a kun közegen kívül, magyar jogi keretek közt folytassák. Erre jó alapot te
remtett, hogy a Csertán nemzetség területének északkeleti peremén elhelyezkedő 
szállásukat eredetileg -  Köncsög ispánhoz hasonlóan -  „illegálisan” létesítették, egy 
elpusztult magyar falu, Ágasegyháza területén. (A szállás temetőjének emlékeit, a 
14-15. századi kun műveltség igen becses tárgyi forrásait Szabó Kálmán tárta fel az 
1930-as években).282 Ezt Nagy Lajos király 1353 és 1358 között utólagosan volt 
kénytelen szentesíteni, de nem kun szállásként, hanem magyar nemesi jogon. János 
jó érzékkel kapaszkodott e „szalmaszálba”. A birtokban új megerősítést kért, alig 
egy évvel szállásának szabad „universitasaval” való konfliktusa után (1368). Nem 
kun kapitányi, hanem magyar földesúri jogait érvényesítve már könynyen 
győzhetett, a kun szállás lassanként közönséges jobbágy faluvá vált (egybe olvaszt
va a magyar jobbágyot, szabad és szolga kunt), be sem kerülve a Zsigmond-kori 
Halas-szék szervezetébe. Egyed fia János fia Sebestyén 1429-ben már hajdani kun 
származása minden jele nélkül -  a magyar „de Agaseghaz” nemesi előnévvel -  erő- 
sítteti meg, s íratja át őse korábbi okleveleit.283 Nem példa nélküli „receptről” van 
szó: hasonló kényszerpályát futnak be később Szentkirály kun lakói.284 Kérdéses vi
szont, hogy eredetileg szabad, vagy már betelepítésükkor is szolga helyzetűek vol- 
tak-e azok a kun családok, melyeket Szibes kun fiai kenederesi birtokuk feladásakor 
hátrahagytak a kárpótlást fizető bői nemesek számára, immár közönséges jobbágy
ként.285 Hasonlóan nehezen minősíthetők azok a tázlári kunok, akiket egy 1429. évi 
oklevél -  Tatárszállás (ma Kunszentmiklós) népével együtt -  királyi jobbágyként 
említ.286

A kunok belső ügyeibe azonban a király továbbra sem szólt bele. Birtokolt 
területeik felosztását, peres ügyeik feletti bíráskodást, a hadszervezést többnyire a 
régi szállásfők kezében hagyta (bár 1282-1290 után a kun elit bizonyos generációs 
váltásával számolhatunk), s tudomásul vette bírói-kapitányi funkciójuk -  valamint a 
vele együtt járó előjogok és anyagi előnyök -  családi örökölhetőségét. A Csertán 
nemzetséghez csapódott kisebb törzsi töredékek (Iloncsuk/’Kígyócska’ nemzetség) 
kapcsán említett jakabszállási Buthemer ispán (1342^13) leszármazottainak 
örökösödési ügyei hűen tükrözik e viszonyokat. A 15. század elejére a Halas-szék 
kötelékébe került szállást uraló család, ill. kun úri nem már ágakra bomlott. Az 
idősebbik Buthemer-ágra, s az ifjabb Eremen-ágra (1407 körüli állapot). 1452-ben 
e két ág képviselői, Jakabszállási Péter (Buthemer-ág), fiai, János és Cheke Péter 
nevében is, valamint Thetel Mihály és fiai, Péter és Ágoston (Eremen-ág) -  közös 
ősükre, Buthemerre hivatkozva -  megállapodnak kapitányságuk örökösödési és bir
toklási rendjében. Eszerint a szállás kapitányságát a két ág közösen viseli, s a vele 
járó javakat együtt birtokolja. Az egyik ág kihalása esetén minden a másik ágra
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száll, addig is telepített jobbágyaik a két birtokrész bármelyikére szabadon 
átköltözhetnek.287

Ennek vagyoni-tartalmi alapját (a bírói ítélkezéssel együttjáró jövedelem mellett) 
minden bizonnyal azokban a földterületekben kereshetjük, melyeket még az 1279. 
évi kun törvény 6-7. pontja szabott meg: „...mindezeket a földeket pedig a kunok 
urai és a nemesek, bármely nemzetségből valók, egymás között osszák szét, mindenik 
képessége, milyensége vagy jogi állapota szerint. ” (ford. Szilágyi Lóránd) E földek 
-  a kunok 1290 utántól megváltozott közjogi megítélése folytán -  a 14. század 
folyamán egyfajta „szolgálati birtokká” alakultak át. Ennek fejében, s bizonyára 
mennyiségi arányában kellett a királyi hadban harcolniuk (Buthemer ispán 1343- 
ban mindezt még zsoldért tette), mint ahogy ennek jövedelme volt hivatott biztosí
tani -  az egyéb adók alóli mentesség mellett -  a részvétel anyagi képességét.

Az új, várnépi viszonyokra emlékeztető rendszer alig bolygatta a nomád gyökerű 
kun belső vagyoni-társadalmi piramis lényegét. Az eredendően jelentősebb katonai 
kísérettel és szolga népességgel (szolga kunok, hadifoglyok) rendelkező kapitányi 
gazdaságok túlnyomó hányadát tehették ki az egyes szállások földterületeinek. 
Magyar feudális megfelelőik jól ismertek a királyi várszervezet előkelő jobbágyi 
elemeinél is, ezek az épp ekkoriban eltünedező, „ servus ’’-családokkal (rabszol
gákkal) müveltetett „prediumok”,288

A már eddig megismert írott forrásokból okkal sejthető, hogy a kapitányi gazda
ságok szolganépességét elsődlegesen biztosító hadjáratok 14. századtól való 
fokozatos elmaradozása munkaerő hiányhoz vezetett. Mint Halas vagy Ágasegy
háza példáján is láttuk, a leggazdagabb és kellő katonai erővel is rendelkező kun 
előkelők, mint Köncsög ispán családja vagy a Kariák ezt a maguk módján igye
keztek megoldani. így javaikat gyakran toldották meg -  önkényesen -  általuk 
„gazdátlannak” ítélt földterületekkel, vagy akár azt meg is művelő magyar szórvány 
népességgel. Hasonlóan kísérelték meg szállásnépük szabad elemeinek rovására is 
ugyanígy érvényesíteni érdekeiket.

Anjou-uralkodóink -  főként Nagy Lajos király -  katonai meggondolásokból 
elnéző közömbösségét azonban a 14. század végétől Zsigmond szigorúbb rendszere 
váltotta fel. Igazoltatási hullámai mind a kapitányi hatalom, mind a birtokolt javak 
ellenőrzésére kiterjedtek (1404, 1411, 1436). Ez több dolgot is jelentett. A kapi
tányok számára főként veszteségeket, hiszen a Halashoz hasonló, számottevően 
népesült magyar területek leválása mellett sor került a kapitányi és közkun földek 
szétválasztására is. Erre utal a majsaszállási Majsa Tóth kapitányi család tagjainak 
Ellésföld, Asszonyszállás, Kömpöc és Csólyos kapitányi birtokaira vonatkozó 1493. 
évi osztályos levele, melyben Csólyos kapcsán a kapitányi földeket határozottan 
elkülönítették a „ruralis” közkunok földjeitől ill haszonvételeitől („...terrae com
muni usui Cumanorum ruralium...”).2*9 A munkaerőt is egyre inkább jobbágyok 
betelepítésével kellett fedezni, nem kis mértékben a most már királyi védelmet 
élvező, szabad közkunság sikeres ellenállása miatt, akik már nem a kapitányok,
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hanem a király népei elsősorban. Az 1436. évi vizsgálat feladatai között -  ez a 
Halas-széki Orgoványszálláson meg is valósult -  feltűnik a kapitányi és szabad kun 
elemek („...veri et legitimi essent capitanei et liberi cumani...”)  hivatalos megál
lapítása.290

A kapitányi szolganépek ill. jobbágyok kun szállásokra telepítése, főként a 15. 
század folyamán, már szigorúan királyi engedélyhez volt kötött. A már eddig is 
felmerült jobbágytelepítési példákon túl ide kívánkozik a Halas-széket leginkább 
érintő beköltöztetési hullám adatsora. 1472-75-ben a Kiskunságon -  a pestisjárvány 
és éhínség pusztításaira hivatkozva -  tömegesen kérelmezték a kun kapitányok szál
lásaik jobbágyokkal való újra népesítését, a törvényes földbér (terragium) meg
fizetése mellett.291 1472-ben Pálkaszállási Thenkes Pál kun kapitány fiai kapnak 
engedélyt Hunyadi Mátyástól, hogy a Kecskemét-széki Othasylys-szállást ily mó
don újra népesítsék.292 1473-ban a Halas-székben ugyanerre kap lehetőséget Csercsi 
Bálint Bocsa, Köncsög és Törtei szállásokon,293 valamint 1473-ban Tóth Domonkos 
és László kapitányok Csólyos, Fejértó, Majsa és Kömpöc szállásokon.294 Esetenként 
ez -  különös királyi kegyként -  országos nemesítéssel is párosulhatott, ha az előkelő 
kérelmezte, szerzett jobbágyai feletti hatalma gyakorlása érdekében. így tettek 
1392-ben Nagypói János kun kapitány,295 1407-ben pedig Négyszállási László és 
Kompolt jász kapitányok Szent Kozmadomján szállásukra296 telepített szolgáikra és 
jobbágyaikra hivatkozva.

A kun kapitányi javak ezt követően is családi örökösödéssel szálltak tovább 
egyik nemzedékről a másikra, de mindinkább a valódi földtulajdonos, a király írott 
jóváhagyásával („iure hereditario”), mint például a Halas-széki Csercsik, Kalasok 
és Majsák 1436. évi beiktatásakor, Törtei, Bocsa, Köncsög, Kalasszállás, 
Barabásszállás, Ötömös, Majsa és Gyarman szállások kapitányságába,297 de sokszor 
formálisan új adomány („...nove sue donationis... ”, „...nove nostre donacionis titu
lo... ”)  címén is.298 A kunokra vonatkozó 15-16. századi okleveles emlékanyag egyik 
legnagyobb tömegű csoportját e „kinevezési” okiratok, vagy az ezekre hivatkozó, 
kapitányi címért folytatott pereskedési iratok alkotják.

A 15. század eleje más szempontból is változásokat hozott a kunok életében. Az 
állandó költségvetési hiánnyal küszködő, ugyanakkor a török veszély miatt had
seregreformot (telekkatonaság) szorgalmazó Zsigmond király számára a kunok már 
nem jelentettek értékes fegyvernemet, az 1435. évi 30. te. szerint már csak jelképes, 
200 fős csapatot voltak kötelesek kiállítani. Egy 1453. évi német nyelvű kincstári 
kimutatás szerint299 a helyzet V. László (1453-57) idején sem változott lényegesen: 
a hat kun és egy jász szék összesen csak 600 lovasíjász kiállításával tartozott a 
koronának, szemben az előző két évszázad akár 2-3000 főre is felfutó igényével. 
Uralkodóink tehát a 14. század végétől inkább „adóalanyként” számítottak -  az 
életforma tekintetében a környező magyarsághoz mindinkább hasonuló -  kunok és 
jászok szolgálataira. Hadkötelezettségük -  elsősorban a közkunok esetében -  
adózássá alakult át, ami a szarvasi és újszászi jászok 1425. évi oklevele szerint a
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szentgyörgy- és szentmihály-napi adók bevezetésével rendszeressé és általánossá 
vált.300 Ennek évi összege 1453-ban elvben 10 ezer Ft volt, de az adózók szegény
sége folytán alig 3 ezer Ft-ot tett ki, ami részben terményadó (pl. ló, búza, zab, árpa, 
borsó, lencse, köles stb.) formájában került behajtásra.301

A kunság kollektív kiváltságai szintén ennek megfelelően alakultak, már csak 
foszlányait őrizve nemcsak az 1279-ben lefektetett, de még a 14. századi állapotok
nak is. Zsigmond 1407. évi, jászoknak szánt, de minden bizonnyal a kunokra is értel
mezhető kiváltságlevele egyértelműen megfogalmazza azokat a kedvezményeket, 
melyeket továbbra is érvényesnek tekint és megerősít: ez már csak a saját kapi
tányaik igazgatása és bíráskodása alá tartozás, valamint a vámmentesség. Sarka
latosságát és tartós érvényét jelzi, hogy azt 1412-ben maga Zsigmond is megismétli, 
majd 1478-ban Mátyás, végül 1492-ben II. Ulászló ugyancsak megerősít.302 
Valószínűleg ennek egyenes folyományaként az 1467. évi 2. te. ugyan még nem job
bágynak, de feltétlenül nemesi privilégium nélkülinek tekintette a kunokat és já
szokat.303 Ugyanehhez szolgáltat közvetett bizonyítékot II. Ulászló 1512. évi okle
vele, melyben a jászokat igen későn, s rendkívüli királyi kegyként ajándékozza csak 
meg kegyúri és lelkészük szabad választási jogával. („...Jus patronatus nostrum 
Regium... ”).ш

A hadba vonulás kötelezettsége a kapitányi családok körére szűkült le, akik 
ennek fejében részesültek -  a közkunoktól megkülönböztetve -  továbbra is adó- 
mentességben. A megváltozott életkörülmények, a katonai értékek háttérbe szoru
lása azonban itt is meghozta eredményét. Éppen a Halas-széki Orgoványszállás 
kapitányai esetében értesülünk 1436-ban először arról, hogy maguk a kapitányok 
kérik a hadi szolgálat pénzadóban történő megváltását, aminek kifizetése minden 
egyéb adótól azért továbbra is mentesíti őket.305 Ez az ún. „ tegzes adó ” (proventus 
pharetralis) mind általánosabbá vált a kapitányok körében. Nagyságrendjéről, egy
ben a köznép és kapitányok lassan csökkenő gazdasági erejéről tájékoztat több for
rás is. Mátyás 1473. évi oklevele szerint 4 jász szállás (Berény, Négyszállás, 
Árokszállás, Fényszaru) köznépének évi censusa 500 Ft, vagyis szállásonként átlag 
125 Ft volt. Ezzel szemben az e szállásokon kapitánykodó három család évi tegzes 
adója 300 Ft, vagyis szállásonként átlag 75 Ft.306 Előbbit II. Ulászló 1503-ban tet
szése szerinti időre elengedte, utóbbit 1505-ben 50 Ft-ra szállította le.307 Ugyanez a 
kiállítandó lovasíjászok számában is kifejeződött: 1425-ben két jász szállás 
(Szarvas, Újszász) kapitányai összesen nyolc tegzes lovassal tartoztak királyuknak, 
vagyis szállásonként néggyel.308 1499-ben II. Ulászló -  Zsigmond korábbi engedé
lyét megújítva -  hozzájárul, hogy Jákóhalma kapitányi családja csak évi egy tegzes 
lovast küldjön.309

A katonai szerep fokozatos elhalásával együtt járó folyamat utolsó fázisának a 
székrendszer kialakulása tekinthető, amikor a nomád gyökerű nemzetségi szervezet 
és bíráskodás végleg átadta helyét a feudális területi igazgatásnak. A kun szokás
renddel keveredő, királyi várszervezetre emlékeztető viszonyokat (katonai szolgálat)
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lényegében a „curtis” -  jellegű királyi szolgáltató birtokrendszer (paraszti agrár- 
termelés) formái váltottákfel. Ennek jól érzékelhető jeleként-Mátyás uralkodásától 
kezdve -  a kunok és jászok ispáni vagy főbírói feladatait már nem az ország leg
nagyobb méltóságai (nádor képében gyakran az országbíró, főajtónálló, esetleg egy- 
egy nemzetség esetében, részfeladattal, valamely földrajzilag illetékes megye ispán
ja) látják el, hanem a királyi udvar közvetlen gazdasági ügyeinek intézője, a budai 
vár tiszttartója (pl: 1459-61: Parlagh László, 1463: Besenyői Bertalan, 1473: István 
deák, 1477: Pyber Benedek, 1499-1509: Kubinyi László deák).310

A Halas környéki kunság székké alakulása viszonylag jól adatolható. 1411-ben 
-  Csőszapa kapcsán -  még csak arról értesülünk, hogy a birtok felének urai a 
környékről való királyi kunok, 1418-ban Mátyusfalván viszont már fölbukkan egy 
Csertán-széki kun („...Tompor Comanus regius de sede Chortyan...”)?" A szerve
zeti változás tehát a két időpont közé valószínűsíthető. A székközpont Halasra 
helyezéséről már esett szó, ez a Hunyadiak honor-birtoklását követően, 1440-ben 
következhetett be legkorábban („capitaneis Cumanorum regalium ad sedes 
Halas.. ”)? n Az okleveles emlékanyagot áttekintve úgy tűnik, hogy a Halas-szék 
szállásai mindvégig a királyi kunság körébe tartoztak, ellentétben a Kecskemét- és 
Hantos-székekkel, melyek a királyné népeivé váltak. Erre, esetünkben, csak a 
nemzetségi időszakból volt példa, 1367-ben -  mint láttuk -  Erzsébet királyné intéz
kedett Karla János szállásának ügyében.313

A Csertán- majd Halas-szék kiépítése -  mint Halas mezővárosi születése kap
csán láttuk -  jelentős területi veszteségekkel is együttjárt. A kérdést kun oldalról 
vizsgálva igen érdekes „többletjelenség” figyelhető meg. Miután egyes települések 
(pl. Buzgán és Jankó/Ivánka szállás) nyomai a déli elcsatolt, és végleges 
törzsterületté vált északi részeken egyaránt kimutathatók, az adott körülmények 
ismeretében gyanítható, hogy a 14-15. század fordulóján több kun szállás részbeni 
vagy teljes átköltöztetésére is sor került, (lásd kun szállások adattára) (4. kép)

A megalakuló székek külső irányítóiként -  a budai várnagy képében -  ugyan 
megjelentek a királyi tiszttartó officiálisok, de az egykori nemzetségi előkelők 
továbbra is megtarthatták -  legalábbis az igazgatási egységen belül -  vezető szere
püket. Mint „szállás” (descensus) és annak nagyobb egysége, a „szék” (sedes) élén 
álló kapitányok (capitaneus) beépültek az új közigazgatásba is. Ez iobagio-jellegű, 
kun közegen belüli relatív nemesi állapotukat egy ideig még érintetlenül hagyta -  
most már akár kiskorúra vagy leányra is átörökíthetően így történhetett meg, hogy 
1459-ben Gyarmanszállási Gyarman András -  fiú örököse nem lévén -  leányát, 
Orsolyát Majsaszállási Majsa Márton feleségét fiúsította 5 Halas-széki szállásának 
kapitányságában.314

A kapitányok -  a forrásokban most már ún. „földműves”, vagyis „ruralis” kun
nak nevezett középréteg -  feletti hatalmát viszont a 15. század közepére letisztuló 
jogszokás szabályozta. Ennek pótolhatatlan értékű forrásai éppen a Halas-szék 
esetében maradtak fenn.
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Először lássunk egy példát az új, területeit és szállásainak sorát tekintve időnként 
még változó székrendszer kun jogállású alaprétegeire, jogi különbségeire, s a tár
sadalmi mobilitás kötöttségére, melyet csak a korona különös kegye tehetett 
lehetővé. 1446-ban Hunyadi János kormányzó az eredetileg Kecskemét-székhez 
sorolt Altokszállásról („..Altekzallasa in sede Kechkemeth... ”)  való Alther Péter és 
fia András kunokat -  érdemeik jutalmául -  kiveszi a paraszt kunok sorából 
ruralitate et rusticitate ceterorum Comanorum ipsius sedis Kechkemeth recipientes 
et eximentes... ”)  törvényes és szabad kapitányokká teszi őket és áthelyezi a Halas
székbe („...adsedem Halaszek vocatum duximus annectendas... ”), ahol a többi kun 
kapitánnyal együtt csak a seregbe való beállás kötelezettsége terheli („...ad exerci
tum ingredere tenebuntur... ”), Tamásülése nevű kaszálójukat minden taksa fizetése 
alól felmenti.315

1456. augusztus 16-án, Maros mezővárosában nem csupán a Halas-székre, 
hanem a kun-jász székrendszer egészére nézve is egyedülálló forrásértékű oklevél 
került kiadásra.316 Amint az Bél Mátyás munkájából317 is kitűnik, elsősorban e doku
mentumon (kiegészülve még néhány, az Olvasó számára már megismert oklevéllel) 
alapult I. Lipót 1697-ben rekonstruált privilégiuma, miként ez adhatott aztán kiin
dulási pontot a későbbi redemptiós mozgalom jogi törekvéseinek is.

Marczali János kun és jász ispán ezen oklevelében kívánta rendezni a Halas-szék 
kun jogú közösségén (universitas) belüli -  tehát a kapitányok és földműves kunok 
(„...universi Capitanei et rurales Comani ipsius Sedis Halas...”)  közt feszülő -  
ellentéteket. Határozatait 1469-ben -  a kaskantyúszállási kunok nevében eljáró Zily 
Benedek kérésére -  Mátyás is megerősítette. Konkrétan: a hagyományos kapitányi 
kun családok adózási és bíráskodási visszaéléseinek orvoslása érdekében megújítot
ta a szék intézményrendszerét, mely számos tekintetben igen hasonlónak 
mutatkozik a székely székek berendezkedéséhez. Eszerint a Halas-szék kapitányai, 
valamint a ruralis kunok évente egy-egy kapitányt („...duo jurati Capitanei...”) 
választhattak maguk közül a szék egészére kiterjedő jogkörrel, akik a ruralis kunok 
soraiból kikerülő 12 esküdt („...duodecim Juratos ipsi Comani rurales... ”) ellenőrző 
testületével együttműködve tettek eleget feladataiknak. Ez elsődlegesen a kunok 
ispánja szintjét megelőző, közbülső bírói fórumot jelentett, ha az egyes szállásokon 
bírói hatalmat gyakorló kapitányok ítélkezésével kapcsolatban kétségek merültek 
fel. Ilyen kapitányok és esküdtek jártak el Szerdahelyi György színe előtt, Halas 
mezővárosában már 1451-ben is, Harkai Nagy István és Kalas Balázs -  Bodoglár 
kapcsán megismert -  peres ügyében.318 Fontos szerepük volt a kapitányságokba való 
beiktatási eljárásoknál is: 1493-ban Kazalházi Dienes Gergely és Kötönyszállási 
Kötöny Barnabás esküdt bírák járnak el a majsaszállási kun kapitányok esetében.319

Meghatározó feladatuk volt a különböző állami és földesúri adók kivetésének és 
behajtásának ellenőrzése is. Miután a király egyúttal a kunság földesura volt, ez 
többféle censust, gabona és bor kilencedet, egyéb élelmiszer adókat és collectát, 
valamint más főtisztjeik adóját jelentette, utóbbi alatt bizonyára a kunok ispánjának
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és a kirendelt királyi officiálisoknak járó jövedelmek értendők („...Census, Akones, 
collecturarum ac victualium, et numerum solutionem regales et alios Proventus 
Comitum ipsorum presencium et futurum ipsis provenientes dicare... ”). Mindezeket 
a ruralis kunok voltak kötelesek fizetni, a kapitányok -  katonai és egyéb (igazgatási, 
bírói) funkcióiknál fogva -  továbbra is adómentesek maradtak, csak hadi szol
gálataikat váltották meg a tegzes adóval. Ezen adómentes körbe -  szolgálata idejére 
-  a ruralis főbíró-kapitány, s a 12 esküdt is bekerült. Igen fontos megjegyezni, hogy 
e privilégiumban ismét feltűnnek a szolga helyzetű kun családok, akik -  kiegészülve 
a telepített magyar jobbágyok körével -  a kapitányi gazdaságok művelőiként to
vábbra is meghatározó népességét alkották a szállásoknak. Kun voltuk okán az ok
levél - jo b b  híján -  őket is ruralis kunnak nevezi, ám az universitasba nem tartozó
nak, hiszen a kapitányok házában és kenyerén, pénzbeli bérért szolgáltak, („...exep- 
tis illis ruralis Cumanis, qui pro precio pecuniali ipsis Capitaneis in domibus ipso
rum super propriis panibus ipsorum utuntur ac serviunt... ”) így ők ugyancsak fel
mentést kaptak a ruralis kunok adói alól.

AZ ÉLETMÓD ÉS ANYAGI KULTÚRA VÁLTOZÁSAI

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy ezekre az elsősorban régészeti oldalról 
megválaszolható kérdésekre a Halas-szék területéről rendelkezésre álló emlékanyag 
önmagában nem elegendő. Még akkor sem, ha biztosan állíthatjuk: a kun szállások 
régészetének tudománytörténeti kezdetei ide kötődnek, Reisner János csengelei és 
Móra Ferenc öttömösi feltárásai révén, már a századfordulótól. Úttörő munkás
ságukat az 1930-as években Szabó Kálmán és Papp László ásatásai (Ágasegyháza, 
Bocsa, Jakabszállás, Szánk, Orgovány stb.), majd Széli Márta (Csengele, Szeged- 
Bilisics, Öttömös) anyagközlései követték. (E feltárások alapadatait, irodalmát a 
kun szállások adattára tartalmazza).

Azonban az 1940-es évek második felétől Méri István iskolateremtő életműve 
nyomán (Túrkeve-Móric)320 új lendületet vevő, modernebb módszerekkel és megkö
zelítési szempontokkal dolgozó kutatók -  elsősorban Pálóczi Horváth András 
(Szentkirály)321 és Selmeczi László (Karcag-Orgondaszentmiklós, Asszonyszállás, 
Kolbázszállás)322 -  figyelme inkább a Duna-Tisza közének északabbi régiója és a 
Nagykunság felé fordult. Új színfoltként jelent meg a régészetileg kutatott kun 
vidékek körében az egyetlen dunántúli terület, a Mezőfold (Sárosd, Perkáta).323 
Ezzel szemben Halas-szék térségében csak Horváth Ferenc feltárása és publikációi 
(Csengele: lásd kun szállások adattára) hoztak igazán jelentős előrelépést az újabb 
időkben. E -  jobbára tehát távolabb eső vidékeken született -  eredmények nyomán 
azért kísérletet tehetünk a Halas környéki kunság régen feltárt tárgyi emlékeinek 
újra megszólaltatására is.

Kutatóink jórésze korábban úgy vélte, hogy a kunság beköltözését követő 
100-120 éven át még hagyományos életmódjához idomuló, nomád jellegű szállá
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sokon élt (aulok), s csak a 14. század második felében-végén alakultak ki a külső 
képükben már a környező magyar falvakhoz hasonló, állandó települések. Hiszen 
forrásaink még ekkor is megemlékeznek sátorlakó kunokról (1347-ben éppen halasi 
Köncsög ispán 12 kun családját említik a nemezjurta latin megfelelőjével: 
„...duodecim Comanos fütreas domus habentes... ”).ш А 14. század közepéig amúgy 
is alig tűnnek fel a kun szállások az írott forrásokban, többnyire akkor is névtelenül, 
s csak valamely magyar település „környékére” jelezve, vagy a szállásfő nevével 
említve.325

Némi fenntartásokat sugallhat a fentiekkel kapcsolatban például a halasi szolga 
kunoknál felmerülő jurta másfajta értelmezhetősége. Elképzelhető, hogy ebben az 
esetben nem 12 kun sátorlakó férfi, hanem 12 kun család szökéséről van szó,326 
hiszen a Codex Cumanicus tanúsága szerint a jurt gazdasági -  családi alapegység
ként, ’háznép’ értelemben is használatos volt,327 amit az oklevélíró latin tükörfordí
tásával esetleg elértett. Selmeczi László régészeti oldalról való felvetése szerint a 
jurta önmagában már csak azért sem jelezhet feltétlenül ideiglenességet, mert még a 
15. századi, bizonyosan állandó falvakban is számolhatunk a ház mellé nyaranként 
felállított és sárral körültapasztott alapú jurtákkal (ilyen értelemben is magyarázható 
régészeti jelenségek: Karcag-Orgondaszentmiklós).328

A 14. század előtt feltűnő kun települések név nélküli, vagy pontatlan meg
jelölése az oklevelekben sokszor tán nem is a hely ideiglenességét tükrözik, hanem 
a kun helynévadás azon sajátosságát, mely szerint egyes szállásokat éppen adott 
uráról nevezték el (-szállása, -ülése, -  népe, -háza utótaggal).329 A bizonytalanság 
tehát egyes esetekben a generációnként, s az oklevél kiadója számára követhe
tetlenül változó szálláselnevezésekből is adódhat. Bár a kun szállásnevek rögzülése 
ugyancsak a 14. század közepétől követhető nyomon, egyes esetekben még a 15. 
században is -  amikor már nomadizmusról aligha beszélhetünk -  szerencsésen tet- 
tenérhető ilyen generációs névváltás, (pl. a Szentelt-székben fekvő, 1424-ben 
említett Benedekszállást korábban Walkanszállásnak nevezték.)330

Mindezek, de az utóbbi évek kutatásai más vonatkozásban is egyre több olyan 
adatot szolgáltatnak, miszerint az állandó kun szállások kialakulása a beolvadási 
folyamat többi jelenségénél (viselet- és nyelvváltás, kereszténnyé válás, 
fölművelésre alapozott gazdálkodásra való áttérés) előbb (már legkésőbb a 13-14. 
század fordulóján), s némileg azoktól függetlenül ment végbe, mégpedig a 
környezeti viszonyok kényszeréből adódóan.33' A kunoknak -  honfoglaló 
elődeinkhez hasonlóan -  korábbi életterükhöz viszonyítva igen szűkös, a vándorló 
legeltetést teljességgel ellehetetlenítő területek jutottak csak, melyeket -  főként az 
Alföldön -  időnként még a fennmaradt egyházi- és magánbirtokok szigetei is 
megszakították. Ráadásul a kun településtömbökön belül már az első generáció 
életében (1279-ben törvényben is rögzítve) kialakultak az egyes aulok (szállások) 
határai, rendszerint 4-5 tatárjárás idején elpusztult magyar falu (kb. 25-50 kmr-nyi 
nagyság közt változó) földjét magukba olvasztva.332 A jurtatáborok zárt bir
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tokhatárokon belüli vándorlását nemcsak lehetetlenné, hanem szükségtelenné is tet
ték a kicsiny távolságok, az erre -  a déloroszországi szállásterületekhez képest -  
elégtelen terület. Valamint a Kárpát-medence kedvezőbb adottságai: a steppei 
környezetnél bőségesebb csapadék és dúsabb, hamar újra sarjadó vegetáció. Ez még 
a Halas környékét jellemző, futóhomokos hátságokra is érvényes, melyek hátrányait 
a mocsaras vízjárta területek némileg kiegyenlítették, főként az állattartás 
vonatkozásában. Ez persze nem zárja ki a rideg állattartás fennmaradását, csupán 
beszűkülését, bizonyos határok között tartását, legfeljebb a ciklikus vonultatás szűnt 
meg. így ideiglenes szállásokkal elsősorban a peremvidékeken, az „illegálisan” 
használt magyar birtokok területén számolhatunk (pl. Ágasgyháza, Szentkirály 
környéke, a déli, Szabadka környéki részek, Szegeddel határos területsáv, 
Pusztaszer térségéig). Mindennek régészeti bizonyítására azonban még csak a kezdő 
lépések történtek meg.

A már megismert, pogány kun előkelőkhöz köthető, magányos lovassírokkal 
egyidős (13. századi) köznépi temetők eddig nem ismertek. Ezért igen valószínű, 
hogy sírjaikat a régebben csak a 14-15. századtól indulónak tartott templom körüli 
temetőkben kell keresnünk. Sajnos éppen ezek azok a sírok, melyek tulajdonosai -  
szerény anyagi lehetőségeik folytán -  kezdeti pogány voltuk ellenére sem enged
hették meg maguknak a túlvilágra való túlzott felszerelkezést (ló-lószerszám, 
fegyver, ékszerek tömege stb.). Ráadásul az utódaik 14-16. századi rátemetkezései, 
beásásai szinte írmagig elpusztították sírjaikat, hajdani meglétüket legfeljebb 
néhány archaikusnak tekinthető, szórvány -  s így nehezen értelmezhető -  tárgy 
jelzi.333

A kun szállástemetők megnyitásának idejét nem árulja el a halotti obulusok 
szóródása sem. Néhány korábbi, utólagosan használt III. Béla éremtől eltekintve a 
szállástemetők legkorábbi pénzei Nagy Lajos, Mária és Zsigmond veretei. Ebből 
sokáig logikusnak tűnt a következtetés: e temetők megnyitása nem lehet korábbi a 
14. század közepénél. Azonban az egykorú magyar temetők éremforgalmánál 
ugyanez figyelhető meg. Vagyis a halotti pénzekben bőséges Árpád-kor (főként 12. 
század) és Nagy Lajos kora között a magyar temetőkben szintén alig fordulnak elő 
pénzek. (A 13. század második fele -  14. század első fele közti űrt csak néhány bécsi 
dénár és szlavón báni veret, esetleg ezek hamisítványai töltik ki.) Mindebből 
következik, hogy az éremforgalom ilyetén alakulása nem hozható kapcsolatba a 
szállástemetők megnyitásával, s a kunok állandó megtelepedésével, hanem a kun
ságra és magyarságra egyaránt kiható, gazdasági (pénzforgalmi), településtörténeti 
és esetleg rítus-beli változásokkal összefüggő jelenség.™

Selmeczi László már említett nagykunsági és jász (Jászdózsa-Négyszállás 
I—II.)335 szállástemetői, valamint a mezőföldi Perkáta szállástemetője336 számos olyan 
megfigyelésre nyújtottak módot (bizonyos relatív időrendi eredmények és tárgytí
pusok), melyek reményt adhatnak e nehezen megfogható periódus majdani fino
mabb kimunkálásához. Óvakodnunk kell azonban ezek esetleges túlértékelésétől is.
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7. Középkori ezüst- és bronzgyürük Kiskunhalasról, Zsana-Templomhegyről 
és Kunfehértó-Kovács tanyáról. TJM 61.42.1., 61.41.27., 73.16.5.

így a sírokban feltűnő liliomos, „agnus dei” és kettős kereszt vésetű gyűrűk esetében 
is, melyekről Lovag Zsuzsa kutatásai nyomán bebizonyosodott, hogy legkorábbi 
példányaik a 13. század második felére keltezhetők.337 Miután azonban divatjuk a 
14. század második feléig nyomon követhető -  mind későbbi tárgytípusok, mind 
Nagy Lajos pénzek kíséretében -  nem tekinthetők minden esetben a 13. század végi 
kun temetkezések kizárólagos bizonyítékának. Hasonló a helyzet néhány archaikus, 
keleti eredetű viseleti elemmel is (ruhára varrt tükrök, gömbös fülbevalók, kap
csolótagos kaftánkorongok, gyöngyös tarsolyok, tűtartók).338

Bizonytalanság jellemzi ma még a korai települési rétegek felismerését is. A dél
oroszországi káni központokra s állandó téli szállásokra gondolva -  ahol, mint lát
tuk már rendszeres földművelés is folyt -  igen valószínű, hogy nem ismeretlen lét- 
és települési formát kellett kunjainknak a Kárpát-medencében megszokniuk. (Az ott 
tapasztalt fejlődés alapján felvethető az is, hogy a nagyállattartás elsődlegességét az 
1224^16 közötti idők állandó menekülései, utóvédharcai, a hontalan bolyongás 
kényszere hozta csak vissza a kunok életébe: a magyarországi újabb váltás nem 
jelentett számukra akkora minőségi „ugrást”, mint eddig véltük. Ennek megfelelően 
a letelepültebb életformára való visszaállás is néhány éven belül, nem pedig 
évtizedek alatt játszódhatott le.) Amint arra Selmeczi László is felhívta a figyelmet, 
e téli szállásokon -  melyek az állandósult magyarországi kun telepek előképei lehet
tek -  a jurtákon kívül már egyéb, szilárd gazdasági és lakóépületek is álltak, s maga 
a település szerkezet sok tekintetben hasonló volt az Árpád-kori magyar falusi 
településképhez. Ezt figyelembe véve viszont az eddig feltárt hazai kun település
részletek (Túrkeve-Móric, Orgondaszentmiklós, Szentkirály stb.) 2-3-4 osztatú, már 
fö ld  fölé épített házai ugyancsak nem feltétlenül jelzik az állandó megtelepedés
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kései, 14. század végi idejét. Hiszen e háztípus a magyar falvakban sem mutatható 
ki ennél korábban. Vagyis megint csak az alföldi magyarságot és a kunokat egysz
erre, együtt érintő kulturális hatásról van szó.339

Selmeczi az általa kutatott négyszállási jász településrészek feltárásakor olyan
13. század végére -  14. század elejére keltezhető, félig még földbe mélyített, de már 
nagyobb méretű (4x6-6,5 m) házakat dokumentált, melyek átmenetet képeznek a 
jól ismert Árpád-kori és 15-16. századi háztípusok között. Véleménye szerint ha
sonlóak lehettek az egykorú magyar és kun települések is.340 Eddig feltárt kun fal- 
vainkban sajnos még nem sikerült korai településréteget rögzíteni. A mezőföldi 
Perkátán ugyan ennek félreérthetetlen régészeti jelei (13. század végére -  14. század 
elejére keltezhető árkok, gödrök, gazdasági melléképület stb.) mutatkoztak, itt azon
ban -  a szőlővel való beültetettség miatt -  nem volt mód nagyobb, összefüggő 
felület feltárására, az ásható részletek pedig a szinte teljes lepusztultság állapotában 
jutottak napvilágra.341 Az elkövetkező évek feladata lesz tehát Selmeczi László fel
vetésének teljes bizonyosságú régészeti ellenőrzése, kiemelt figyelmet szentelve a 
korábban Árpád-kori magyarsághoz kötött, 13. századi telepjelenségeknek. 
Nehézséget jelent viszont, hogy a kun szállások jelentős hányada a tatárjárás idején 
elpusztult, magyar települések helyén létesült.342

Pálóczi Horváth András véleménye szerint a fő településszervező erő ilyen 
esetekben -  természetesen mint az emberi megtelepedésre legalkalmasabb terep
pontok (ivóvíz, bizonyos fokú védettség, úthálózati viszonyok) amúgy is önmagukat 
kínáló helyként -  maga a félig-meddig romosán álló egyházi épület lehetett, amely 
hevenyészett rendbehozatala után alkalmassá vált -  a befogadó magyar közeg által 
egyre inkább szorgalmazott -  egyházi szertartások elvégzésére. Az ezeken a 
helyeken nyitott szállástemetők így kezdettől fogva templom körüli temetők lehet
tek, bár maguk a kunok ekkor még pogányok lehettek.343 A nagykunsági szállás
rendszer esetében ennek gyakorisága mintegy 25%-os, a Csertán nemzetség szállá
saiból alakult Halas-székben ilyen eredetűnek tekinthető maga a 14. század végéig 
kunok által is lakott Halas, Fejértó (ezen esetekben magyar továbbélőkkel is szá
molhatunk), Balota, Bodoglár, Kötöny, Tázlár, Bocsa, Csengele, Barabásszállás, 
esetleg a Gyarmanszállással azonosítható Zsana, Orgovány, Zömök (lásd kun szál
lások adattára). E szállások temetőinek kutatását nem könnyíti meg az Árpád-kori 
eredet. Az egymásra sűrűn temetett halottak közül a lelet nélküliek korszakbeli és 
etnikai hovatartozása nehezen (esetleg a rátemetések relatív időrendje, antropológiai 
jellemzői alapján), vagy sehogy nem dönthető el. Nem mindig segítenek a leletek 
sem. (Jó példa erre Alsó-Csengele-Bogárhát 17. sójába temetett kisgyermek esete. 
Egykor fej ékszerként viselt, nagyméretű, ún. köpüs hajkarikája már divatban volt a 
tatárjárást megelőző években is, ugyanakkor használata nyomon követhető a 13-14. 
század fordulójáig. Vagyis egyéb megerősítő adat nélkül bajosan dönthető el, vajon 
az Árpád-kori magyar falu egyik utolsó, netán a beköltöző kunok egyik legkorábban 
idetemetkező halottjáról van szó?)344
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Reményeink szerint e szétválasztásban az eddigieknél nagyobb hangsúlyhoz 
juthat az antropológia. Bár Bartucz Lajos kezdeti kísérleteitől345 eltekintve a sza
kemberek figyelmét sokáig elkerülte e téma, Éry Kinga legújabb, részleteiben még 
közöletlen eredményei jelentős előrelépést hozhatnak. A mezőföldi kunok perkátai 
szállástemetőjében ugyanis jelentős számban sikerült az antropológiai jellemzők 
alapján is szétválasztani egymástól az Árpád-kori magyar és a kun népességet. Az 
ottani kun embertani jelleget az alacsony termet, rövid koponya, az ún. „europo- 
mongolid” típusosság számos jele határozta meg.

Az ilyen irányú kutatások szélesebb körűvé válásáig várhatóan a kun szál
lástemetők másik, Árpád-kori előzményektől mentes csoportja adhat majd inkább 
igazolást a korai megtelepülésre: ezeknél a templomok csak utólag, a 14-15. század 
folyamán épültek meg -  számos korai, még pogány sírt bolygatva vagy elpusztítva 
-  immár a tényleges kereszténnyé válás jegyében.

A kun szállások emlékanyaga világosabban átláthatóvá a 14. század folyamán 
válik, amikor a kunok már megindultak a magyarságba való betagolódás útján: 
keleti hagyományaik mind halványabb emlékei és az egyre nagyobb teret nyerő, 
helyi magyar elemek sajátos keverékkultúrává ötvöződtek.

Halottaikat a templom köré temették -  bár mint láttuk ez más körülményekből is 
fakadhatott és sokszor csupán látszólagos kereszténységet takart -  gyakran szöggel 
összeerősített deszka-, esetleg kéregkoporsóban, vagy halotti lepelbe, gyékénybe 
csavarva (karjuk többnyire a mellen vagy ölben összekulcsolva pihent), ahogyan az 
a kor magyar temetőiben is megfigyelhető. Viseletűkben is egyre több a magyar, 
gótikus ízlésű divatcikk. Ilyenek a ruhára, pártára süvegre felvarrható, ezüst vagy 
réz (néha aranyozott) anyagú, préselt, a korabeli pénzeken, kályhacsempéken, 
padlótéglákon is feltűnő motivumoldíal ékesített díszlemezkék, a pityke- és csörgős- 
gombok, a vésett díszű fejesgyűrűk és a keskeny, véretekkel nem díszített bőr vagy 
szövet övék vas, réz csatjai. E korszak emlékanyagának talán legszebb példái éppen 
a Csertánok szállásairól, Bócsáról és Öttömösről ismertek. (1. kun szállások adat
tára) Mindezek arról is árulkodnak -  akárcsak a magyar pénzek -, hogy a Halas 
környéki kunok már a 13-14. század fordulójától bekapcsolódtak a térség áruter
melésébe is, saját (kezdetben főként állattartásukra alapozott) cikkeikért cserében 
jutottak -  kezdetben talán Kecskemét, Kalocsa vagy Szeged, később pedig éppen 
Halas valamely heti piacán -  ékességeikhez.

Ugyanakkor e tárgyak viseleti módja a steppei divat továbbélését jelzi. Nem 
véletlenül: az 1279. évi, igen szigorú kun törvények egyetlen engedménye volt a 
kunok nomád-pogány szokásaival szemben, hogy öltözetük, haj- és szakáll viseletűk 
hagyományos divatját továbbra is megtarthatták,346 Miután az eddigi steppei-orosz- 
balkáni közvetlen kereskedelmi kapcsolatok a Magyarországra költözéssel megsza
kadtak, a nomád kun ruhák ékszer- és egyéb kiegészítő tartozékai a helyi kínálatból 
pótolták.

A már megismert hagyományos kun viselet romlandó anyagai (bőr, textil) erről
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8. Késő-középkori vas fokosbalta. Kiskunhalas, Szilády Á. u. TJM 75.8.61.

már nem árulkodhatnak. A gótikus díszlemezkéket azonban sokszor találjuk erre 
utaló helyzetben: mellkason, gyakran jobboldalt, esetleg váll és csípőtájon. Ez a 
többi kun temetőből is jól ismert jelenség a Képes Krónikában többször ábrázolt 
keleti kaftán-viselet meglétét bizonyítja. A füles, kerek gombokkal az inget fogták 
össze nyak- és hastájékon, de előfordultak -  a még férjhez nem ment leányoknál 
párta-, a férfiaknál süvegdíszként -  homlokon is. (pl. Öttömös) Egyáltalán: az egy
korú magyar temetőkhöz képest összehasonlíthatatlanul gazdagabbak a kun sírok, 
ami -  ismerve a kunok gazdasági nehézségeit -  a magyarokkal szembeni vagyoni 
különbségekkel aligha magyarázható. Ez főként a nőkre és gyermekekre érvényes, 
akiket -  a keresztény felfogással szöges ellentétben -  teljes pompában, feléksze- 
rezve, használati tárgyaikat melléjük adva készítettek fel a túlvilági útra. A női sírok 
kiemelkedő ékszerei a gömbdíszes és kérdőjel alakú fülbevalók, azon kevés tárgyak 
egyikeként, melyek teljes bizonyossággal köthetők a kunok hagyományos visele
téhez. Az előbbi típus korai változatával már a balotapusztai úrnő sírjában is talál
koztunk, eredetük a bizánci kultúrkörre, s annak tágabb peremterületeire -  Kau
kázus, Dél-Oroszország, Balkán -  vezet vissza. A fülbevaló viselését évszázadokra 
elfelejtő Magyarországon való ismételt feltűnésük a kunoknak köszönhető. A kun 
divatnak a szomszédos magyar környezetre gyakorolt hatását jelzik e fülbevalók 
elterjedése (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyárlőrinc).347

Pogány „csökevény”, hogy útravalóul sokszor ott vannak a halott mellett min
dennapi életük fontos eszközei: kés, borotva, fatokba bújtatott ár gyűszűvel, ár-szerű 
szúróeszközök, tőrként meghatározható, szegecselt végű keskeny pengeféleségek, 
csont vagy ólom tűtartók, tű, orsógomb, hálókötő tű. Esetenként tűzszerszám is 
került a sírba: ún. „tűzpatkó", vagyis csiholóvas, ill. azt helyettesítő sarkantyú
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töredék kovával. Ezeket többnyire az övükre függesztve, vagy az arra szerelt, néha 
lánccal záródó, gyöngyökkel kihímzett, esetleg -  hadi tevékenységüket áttételesen 
jelző -  leselejtezett páncélingek tenyérnyi foszlányaiból vagy bőrből varrt tar
solyokban találni meg. A tarsolyt díszítő gyöngyök közé olykor -  ez ma még főleg 
mező földi jellegzetességnek vehető -  nyúl, róka bokacsontjaiból, halcsigolyákból 
faragott „ongonokat”, rontás elleni amuletteket is felvarrtak. Számos egyéb jel is 
arra vall, hogy kunjaink csak látszólag fogadták ellenállás nélkül a keresztvizet, s a 
vékony máz alatt aktívan továbbéltek a pogány hagyományok. Amuletteket -  átfúrt 
kutya, farkas és disznóagyarakat, tornyos csigát -  nyakba fűzve is találtunk 
Többször fordult elő -  titokban, a test alá rejtve -  húsétel adására utaló juh, valamint 
marhacsontok, továbbá ló is: pedig ennek fogyasztását, mint pogány szokást, már 
Szent István is tiltotta törvényeiben. Kun szállástemetőkben -  táplálékként és ter
mékenységi jelképként egyaránt számbajöhető -  tojásra is bukkantak a régészek, a 
mellre helyezve. Magyar temetőkben eddig nem tapasztalt jelenségként tűnik fel a 
gyásznövényként is értelmezhető, de féregüzőként méginkább ismert ürömfu, és a 
vérzéscsillapító hatású anyarozs sírba tétele (fej alá, csokorban). A Halas-széki 
Öttömösön a halott mellé rakott kosfej, Orgondaszentmiklóson gazdája mellé teme
tett kutya (a halott feje a kutya tetemén nyugodott), s talán jelképes lovastemet
kezésként sírba dobott lófogak is jelzik a kunok sajátosan kettős, pogánysággal ke
vert keresztény vallási képzeteit. Esetenként -  talán az adott kun közösség egyes 
„deviáns” (boszorkány, bűnöző, elmebeteg?) elemeiről van szó -  a sírban való hasra 
fektetés szokása is tettenérhető.348

Felvetődik a kérdés: az e szállástemetők népének alig 10—15%-át kitevő, éksze
rekben gazdagabb halottak milyen helyet foglalhattak el a helyi kunok tár
sadalmában? Bár éppen erre az időszakra tehető a nemzetségfői ill. kapitányi csalá
dok temetkezési szokásainak megváltozása (steppei vagy bizánci eredetű, ritkábban 
már helyi ékszerekkel-fegyverekkel gazdagon felszerelt, pogány rítusú magányos 
lovassírok eltűnése), mégsem azonosíthatjuk a templom körüli temetők legvagyo
nosabb tagjait -  az új rend és vallás jegyében -  most már népükkel együtt élő és 
temetkező előkelőkkel, ahogyan azt Pálóczi Horváth András javasolja.349

A társadalmi különállás hangsúlyozására a kereszténység keretei is lehetőséget 
adtak, ha máképp nem, a templomon belüli, megkülönböztetett temetéssel. E tekin
tetben elgondolkodtató, hogy a dunántúli Perkáta mindenkori kapitányai egyben 
hantosi székkapitányok is voltak, így sírjaikat ott kellene keresnünk. Ennek ellenére 
a perkátai kun szállástemető köznépében mégis feltűnnek e „gazdag” sírok.350 Nem 
véletlen az idézőjel: hiszen a tárgyak többsége egyszerű használati cikk, eszköz, 
ékszereik minősége és nyersanyag tartalma is csak olcsó, városi-mezővárosi tömeg
termékek használatát jelzi.

Ennek alapján kell értékelnünk a Halas-székben vizsgálható Bocsa, Öttömös 
hasonló sírjait is. Tárgyaik valós, korabeli értékén túl ugyanezt jelzik az írott forrá
sok. Bocsát Köncsög ispán utódainak Csercsi ága uralta, márpedig e család halottait
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ugyanilyen joggal kereshetnénk Köncsög vagy Törtei szálláson is. Még nyilván
valóbb a helyzet Öttömösön. E szállás urai a -  magukat fő rezidenciájuk, Majsa- 
szállás nyomán majsai Tóthnak nevező -  kapitányi klán tagjai. Majsa és Öttömös 
mellett az ő kezükön találjuk még Fejértó, Csólyos, Gyarman, Kömpöc és részben 
Altok szállásokat is. (1. kun szállások adattára)

A szállástemetők e tehetősebb halottai -  a fennmaradt régészeti emlékeket, peri
ratokat és hagyatéki leltárokat figyelembe véve -  vagyon dolgában sokkal inkább az 
egykorú magyar falvak jobbágyságának legfelső, vagyonos rétegével vethetők 
össze,351 mintsem a kapitányokkal. Kun társadalmi csoporttal való azonosításukkor 
ezért kézenfekvőbbnek tűnik a társadalomtörténeti szempontból már részletesen 
vizsgált „universitas”, a 15. századtól ruralis-nak nevezett kunság bevonása. Hi
szen ők alkották a szállásfők földesúri hatalma alá nem eső, castrensis-elemekhez 
hasonlítható középréteget: a szállásfőket a királyi hadjáratokba a 14. század folya
mán még elkísérő, de mind szőkébb csoportját. A fennmaradó, leletekkel alig ren
delkező többség gyaníthatóan e középréteg szegényebb, leszakadó elemeiből, s a 
tőlük vagyonilag már nem, csupán a szálláskapitányhoz fűződő jogviszonyukban 
különböző elemek tették ki. Amint az oklevelek tanúsága nyomán láttuk, 
lényegében jobbágyi állapotba került, de már a steppei időkben is létezett szolga- 
rendű kunokról, az egykori hadjátokban szerzett rabszolgák leszármazottaiból, itt 
talált s lassanként elkunosodó magyarokról, esetleg telepített jobbágyokról van szó, 
kik fölött a szálláskapitány már főldesúrként rendelkezett.

A szállástemetők 15-16. századi shjai mind ritkábban hordoznak kun etnikai
kulturális sajátosságokat: hűen tükrözve, hogy a magyarságba való betagolódás si
kerrel megtörtént. A rítusból mindinkább kikopnak a pogány maradványok. A 15. 
század első felében hellyel-közzel feltűnnek még a tarsolyok, és a kaftánok díszei, 
azonban a vereteket már csak kerek, bőrrel körülragasztott üveglapocskák helyette
sítik. A karperecek már a 14. századi sírokra sem voltak jellemzőek, egy évszázad
dal később pedig a fülbevalók is eltünedezni látszanak. Egyéb viseleti elemeik 
tökéletesen azonosak az egykorú, szomszédos magyar falvakban tapasztaltakkal, az 
új divathatások már együtt érik őket: csontosövek, veretes pártaövek, gyöngyös-réz- 
sodronyos párták, csontból esztergált vagy bronzból öntött hengeres övpeckek, lán
cos-hurkos övkapcsok a jellemzőek (pl. Csengele). A hagyományos kaftán viselet 
kikopását jelzik a mind gyakoribbá váló ún. „párizsi kapcsok”, amelyek más 
szabású, ill. záródású felső ruhához voltak alkalmazhatók. Új elemként tűnnek fel a 
legkésőbbi sírokban a gallérra, mellre, vállra varrt ún. farkasfogas hímzett rátétek a 
felső ruhán. Hasonlóan új jelenségként a puha talpú, nomád csizmát egyre többször 
cserélik fel vasalt sarkú lábbelire. A szállástemetők legkésőbbi rétegéhez köthetően 
viszont a Nagykunságon felvetődött: a kunok sajátos gyásszíne lehetett a kékes-lila 
szín (vagy legalábbis az a színféleség, melyet a több évszázados föld alatti rejtőzés 
eredményezett), bár erre korábbi adataink nincsenek. A kunok eme növényi orna
mentikával vagy geometrikus ábrákkal telefestett, „kékes-lila” színű koporsói min
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denesetre a Karcag környéki szálláste
metők 16. századi rétegeiben rendre fel
tűnnek.352

A 14. század második felétől-végétől 
régészetileg is jól felismerhető települé
seik -  a felszíni nyomok alapján -  már 
utcás-soros szerkezetűek voltak. A kun 
szállások feltárási tapasztalatai (Szabó 
Kálmán és Papp László Duna-Tisza- 
közi ásatásai, továbbá Túrkeve-Móric, 
Orgondaszentmiklós, Szentkirály stb.) 
és megismert temetőik nyomán tudjuk: 
e szállások lakói a 15-16. századra 
szinte tökéletesen hasonultak a környe
ző magyarsághoz. Szabó Kálmán első 
közléseit és az egykorú régészeti és a 
későbbi néprajzi párhuzamokat is figye
lembe véve a Halas környéki kunok 

házai hasonlóak lehettek az alföldi más, magyar falvak épületeihez: mint a rend
szerint 3 osztató (szoba, konyha, kamra) ún. „közép-magyar háztípus” előképei. A 
vesszőfonatos, sárral tapasztott, meszelt falak vázát levert faoszlopok alkották, a 
tető ágasfás-szelemenes szerkezetű volt. Alatta a szobák egyikét-másikát esetenként 
már padlásolták. A konyhából fűtötték a hátsó falból kiugró, kerek sütőkemencét, és 
a szoba díszét, az ún. „szemeskályhát” (csempés kályha előzménye). A főzéshez -  
sokszor kővel körülrakott -  szabadtűzhely szolgált. A berendezésről és a háztartási 
felszerelésről sajnos csupán néhány vasalás töredéke, edények, szerszám-félék 
árulkodnak.353 Az Alföld törökkort is átélő kunjainak defter-adóösszeírásai (beszol
gáltatott terményfélék)354 -  összecsengve a már hivatkozott V. László-kori kun-jász 
adólajstrommal355 -  valamint a mezőgazdasági eszközleletek ugyancsak jelzésérté- 
kűek. Lovaikat patkolják, Tömegesen ismertek e településekről a sarló, kasza, vas
villa, metszőkés, ásó leletek, a szekér és eke vas alkatrészei.356 Hasonlóan árulko- 
dóak a szentkirályi ásatások gondosan felgyűjtött növényi maradványai: gabona
félék, lencse, borsó, görög- és sárgadinnye, dió, barack, cseresznye, meggy, szilva, 
len, kender, mák stb. magvai,357 mindezek már a magyarsággal egyenrangú föld
művelést, kertkultúrát, halászatot és méhészetet jeleznek a 15. századtól. Az állat
tartás módosulását és letelepedett jellegét tükrözik a tartott fajták és azok mennyi
ségben is tükröződő fontossági sorrendje: szarvasmarha, juh és/vagy kecske, sertés, 
ló, tyúk és lúd (emellett kutya és macska).358 Fontos leszögeznünk, hogy nem min
dennapi teljesítményről van szó! A kunoknak ugyanis -  mint „későn érkezőknek” -  
többnyire csak homokos, máskor szikes vagy lápos területek jutottak. Azokon a 
földeken kellett megteremteni új, földműves életüket (s behozni a „lemaradást”),
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melyeket a tatárjárást túlélő magyar 
lakosság amúgy sem népesített sűrűn 
újra, többek között éppen környezeti 
hátrányaik, agrár szempontból érték
telenebb voltuk miatt.359 Mindez azon
ban azt is valószínűsíti, hogy a kunok -  
földjeik jellege miatt -  legnagyobb 
igyekezetük ellenére sem mondhattak le 
teljességgel a rideg állattartás bizonyos 
formáiról. Nem mond ellent ennek a kor 
leíró forrása sem. Bertrandon de La 
Brocquiére lovag, II. Fülöp burgundi 
herceg tanácsosa és asztalnok mestere 
1433-ban -  Szegedről Kecskemétre 
utazván -  áthaladt a Halas-szék keleti 
peremén. A látottakról így emlékezett 
meg naplójában: „...Utam ismét szép 
síkságon vezetett keresztül, hol a lovak 
vadállathoz hasonlóan, egészen szaba
don élnek, mégpedig egymást éri a sok 
ménes, ez az oka, hogy a szegedi piacon 
annyit láthatni....” (ford. Szamota 
István)360

Néhány kun hagyomány továbbélése 
azonban még ekkor is tettenérhető.
Ilyenek lehetnek talán a ház mellé 
nyaranként felállított és sárral körülta
pasztott alapú jurták (Orgondaszent- 
miklós).361 Egyértelműbben bizonyítha
tó Szentkirályon, hogy mennyire meg
határozó maradt az állattartás félig-med- 
dig „rideg”, külterjes formája. A tartott 
állatfajok erre utaló előfordulási arányai 
mellett szembeötlő, hogy a nagyméretű 
beltelkeken az áttelelést továbbra is csak 
nyitott karámok, félig fedett marhaállások, ólak szolgálták. A bennük tartott álla
tokat nem ritkán kiaggatott vagy karóra tűzött lókoponyával védték az ártó szelle
mektől. E szálláson végre olyan nagytestű pásztorkutyák csontjaira is rábukkantak, 
melyek nagy valószínűséggel azonosíthatók a „kunok ebével” (szó szerinti fordítás
ban: a komondorral), s többször a vésett jelű bokacsont-játékokra, dobókockáink 
pusztai nomádoknál kedvelt változatára. Végül az sem hallgatható el, hogy a

10. Középkori sarlók. Tajó, Kunfehértó. 
TJM 66.26.1., 88.17.6.
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11. Késő-középkori hengeres kályhaszem. 
Kiskunhalas, Szilády Á. u.

TJM 55.165.1
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12. Késő-középkori négyzet alakú kályhaszemek. 
Kiskunhalas, Református templommal szemben. 

TJM 60.1.1-2.



13. Késő-középkori karélyos kályhaszem töredéke. 
Kiskunhalas, Szilády Á. u.

TJM 55.165.3.

szállásokon fogyasztott állatok csont
anyagában gyanúsan magas maradt a 
lovak aránya...362

A legmaradandóbb kun kulturális 
örökségnek maga a nyelv tekinthető. 
Híres magyarországi nyelvemlékük az 
ún. „Kun Miatyánk” alapján bizonyos, a 
kun nyelv a reformáció terjedése idején 
is élő volt. Ehhez igen fontos -  bár 
turkológusaink figyelmét érdekes mó
don elkerülő363 -  publikált adattal is hoz
zájárulhatunk. Sigismund Herberstein 
osztrák diplomata 1518 és 1551 között 
30 alkalommal járt Magyarországon. 
Legutolsó, 1551. évi útjáról készült fel
jegyzéseiben hangsúlyozza az ország 
sajátos több nyelvűségét. Első helyen a 
magyart említi, majd a kunt: szerinte 
„ezek egy tatár nyelvjárást beszélnek”.

14. Késő-középkori hagyma alakú 
kályhaszem töredéke 

Kiskunhalas, Szilády A. u. 
TJM 75.8.2.
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Miután Herberstein oroszországi küldetése során hosszasan időzött a kipcsak nyelvű 
tatárok (az Aranyhorda maradékai) között, és azoknak szokásaival, nyelvével is fog
lalkozott, megállapítása több, mint figyelemre méltó!364 Már a l ó .  század közepén 
olyan alapvető nyelvészeti megállapításra jutott, mely végeredményben századunk 
kutatási eredményeivel is összhangban áll.

A HALAS-SZÉKHEZ TARTOZÓ KUN SZÁLLÁSOK 
(Adattár)

1. Balota (Balthaszallasa): 1493, 1570. Neve kun személynévi eredetű: ’balta'. 
A kun szállásnévadási szokások ismeretében felvethető, ámde nem bizonyítható az 
1423-ban szombatszállási (ma Szabadszállás) kun kapitányként szereplő Baltha fia 
Lajos családjához való részbeni kötődése. Nem tartozik a Majsák által uralt szállá
sok közé, azokkal csupán határos. Ma is létező helység. 1892-ben innen került a 
Magyar Nemzeti Múzeumba a kiskunhalas-balotapusztai lelet néven híressé vált, 
előkelő kun nő 13.század harmadik negyedére keltezhető, pogány rítusú sír
együttese. A szállás helyére és régészeti emlékeire vonatkozó adatok részletesen 
ismertetve a főszövegben.365

2. Harka (Harka): 1451, 1465, 1560, 1570. Nyelvészeink kora Árpád-kori ma
gyar helynévként határozzák meg, aminek fennmaradása kunok közt továbbélő 
magyar népességet is j elezhet. Később vélhetően kun szállás, 1451 -ben a kun Halas
szék bírája ítél itteni előkelő, talán kapitány, Nagy István /Stephanus Magnus/ 
perében (Györffy Gy. és Nagy Szeder I. is ezen a véleményen). Harkakötöny néven 
ma önálló község déli része. A szállás helyére és régészeti emlékeire vonatkozó ada
tok részletesen ismertetve a főszövegben.366

3. Kötöny (Kethenzallasa): 1493, 1560, 1570, 1578. Kun személynévi eredetű: 
’far, ülep’ -  Tóra termett’ értelemben. A szállás nevének Kötöny kánhoz való 
kötését cáfolja kapitányi családjának 15. században is élő neve: Ketthen. A két név 
véletlenszerű egybeeséséről lehet szó, archaikus névdivat eredményeként, ami a 
családi leszármazással nem magyarázható. Harkakötöny néven ma önálló község 
része. A szállás helyére és régészeti emlékeire vonatkozó adatok részletesen 
ismertetve a főszövegben.367

4. Tázlár (Tazlarzallas): 1429, 1560, 1570, 1578. Kun archaikus nemzetségi- 
ágnévi eredetű, jelentése: ’Tarék, Kopaszék'. Jellegzetes neve ellenére problémát 
jelenthet, hogy középkori említésekor (1279. évi említés bizonytalan) itteni királyi 
jobbágyok szerepelnek. Györffy György kunnak tartja, a nem ide illő terminológiát 
társadalomtörténeti változásokkal magyarázza. Ma is létező helység. A belterülettől 
északkeletre, a Lázár-tó déli oldalán, a Templomhegy, Pusztatemplom lelőhelyen 
vélhetően Árpád-kori előzményeken létesült, középkori templomos faluhely ismert. 
(Területi szóródása alapján gyanítható, hogy ugyanezen falu részleges nyomai
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kerültek elő Szabó-sík, Vigyázó erdő, „Sziget”-Horváth István tanyája lelőhely- 
névvel is.)368

5. Bocsa (Boychazállás, Boychazallasa, Baychascalasa): 1436, 1451, 1469, 
1475, 1509, 1559, 1560, 1570, 1578. Kun személynévi eredetű: ’gazdag, úr’ szó 
képzős alakja. Kapitányai Köncsög ispán nemének Csercsi ágából kerültek ki. Ma 
is létező helység. A belterülettől keletre, a Gáspár alsósoron Árpád-kori előzmé
nyeken létesült, nagy kiterjedésű középkori falu nyomai ismertek. Már Pesty 
Frigyes is említi, a centrumában fekvő Templomdombot (templom és temető) Szabó 
Kálmán 1937-ben régészetileg kutatta, kunokra utaló, gazdag emlékanyagot hozva 
napvilágra. A település további részletei Kőrös föld, Gáspár György szőlője néven 
is nyilvántartásba kerültek később. További kutatásokat igényelne, hogy innen 
északra, a Gáspár felsősoron (Csengődi ÁG. szőlője) észlelt középkori településma
radványok ugyanezen település felső végpontját jelzik vajon, avagy önálló telepü
lésként értékelendők? A viszonylag nagy távolság az utóbbit látszik jelezni, ebben 
az esetben talán felvethető, hogy a középkor folyamán a kun szállás település-ket- 
tőződésen esett át (ruralis közösség és a függő kapitányi elemek szétválása?). 
Említést érdemel a Zsikla-szőlőben előkerült 14. századi bronz körmeneti kereszt is. 
Lelőkörülményei kincsként való földbe rejtésre utalnak, az ellenőrző régészeti 
terepbejárások sem itt, sem a tágabb környéken nem észleltek települési nyomokat. 
Bodoglár középkori helyrajzának elemzése kapcsán (lásd főszöveg) már említésre 
került Fischerbócsa-Faragó tanya lelőhely, Árpád-kori előzményeken létesült, kö
zépkori falu maradványa. Utóbbi a később részben Bocsa határába olvadt Fejér
földdel látszik azonosíthatónak.369

6. Kaskantyú (in descensu Kachkanchiw): 1469, 1560, 1570. Kun személynévi 
eredetű: ’szökevény, menekült’. Egyértelmű címzés hiányában csupán sejthető, 
hogy kapitányai a Zily családból kerülhettek ki. Ma is létező helység.370

7. Orgovány (Orboganzallassa, descensus Orgowan): 1411 (?), 1436, 1509, 
1546, 1559, 1562, 1580, 1590. Kun földrajzinév eredetű: ’orgonás’. A szállás neve 
őrizte meg egyben a kapitányi család nevét is (1436). Ma is létező helység. Szabó 
Kálmán már a 30-as években folytatott itt Árpád-kori és a kun periódusba tartozó 
középkori település feltárásokat. Problémát jelent azonban visszaazonosításuk: 
térképén három orgoványi lelőhely is szerepel, pontosabb kor- és helymegjelölés 
nélkül. Egyikük lehet a 60-70-es években ismertté vált Kápolna nevű határrész 
Árpád-kori eredetű középkori templom- és temetőhelye (kőépület maradványai, 
övveret, gyűrűk, kerámia, továbbá távolabb 50 éremből álló pénzlelet a Zsigmondtól 
Mátyásig teijedő időszakból). A kun nyelvemlékként is érdekes Kargala határrészen 
(Pockodi-tanya) 1976-ban II. Lajos korabeli éremlelet (1521-1526) került elő, de 
település nyomára a közelben nem bukkantak.371
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8. Köncsög (Kempcegzalas, Kempchezallas, Kenchekzallasa): 1436, 1469, 
1475, 1509, 1559, 1562, 1580, 1590.. Kun személynévi eredetű: ’nadrág’. Kapi
tányai Köncsög ispán nemének Csercsi ágából kerültek ki. A 16.század elejére átke
rül a Kecskemét-szék szervezetébe. Ma Helvécia része. 1967-ben Ágasegyháza és 
Köncsög közigazgatási határán, közös vasútállomásuktól északra elterülő dombhá
ton falura és templom körüli temetőre utaló középkori kerámia és embercsont tör
melék került napvilágra mélyszántás során. Problémát jelenthet, hogy esetleg Ágas
egyháza (lásd ott) Szabó Kálmán által részben már feltárt maradványiról is lehet 
szó, bár utóbbit a szerző térképe határozottan nyugatabbra helyezi.372

9. Jakabszállás (Jakabzallasa): 1342-43, 1407, 1447, 1452, 1457, 1546, 1559, 
1562, 1570, 1580, 1590. Már keresztény névadású, de kun típusú szállásnév. 
Kapitányságán a Csertánok hatósága alá került Iloncsuk nemzetség Buthemer úri 
nemének ágai -  Thetel és Eremen ág -  osztoztak. Ma is létező helység. Jelenleg nem 
azonosítható helyén a 30-as években Szabó Kálmán folytatott feltárásokat (telep 
anyag, házak). Kérdés, hogy Kunszállás-Fülöpjakab (Alkotmány TSZ) néven ismert 
lelőhely (Jakabszállás-Kiskunfélegyháza összekötő út északi oldalán) 1979-ben 
észlelt szórvány középkori leletjelenségei összefüggésbe hozhatók-e vele.373

10. Bugac (Bugaz, Bwgachhaza, Bugaczhaza): 139lk., 1451, 1465, 1469, 1570, 
1580, 1590. Kun személynévi, esetleg földrajzinév eredetű: ’torok, gége, két halom 
közti szoros’. A szállás neve őrizte meg egyben a kapitányi család nevét is. Ma is 
létező helység. Területén a 30-as években Szabó Kálmán folytatott ugyan feltárá
sokat. Azonban ennek ténye ismert csak térképéről, sem helye, sem jellege (temető, 
telep?) és kora (Árpád-kor, középkor?) nem állapítható meg pontosabban.374

11. Szánk (in descensu Scancscalasa, de descensu Zankzallasa): 1451, 1465, 
1570. Kun személynévi eredetű: ’madártrágya’. Kapitányai a Kalas családból kerül
tek ki. Ma is létező helység. Helyét az 1451-es határjárás nagyjából lokalizálja, s 
megemlíti Szűz Mária tiszteletére szentelt templomát. A 30-as években Szabó 
Kálmán folytatott Szánk területén feltárásokat (telep anyag, házak). Helyét újabban 
Gallina Zsolt azonosította, a Kápolna-dűlőben.375

12. Majsa (Maywsa, Mayasya Istwanzallasa, Mayasya Istvanzallasa, Mayas- 
balaszallasa, Maywszallasa, Majoszallasa): 1436, 1457, 1473, 1475, 1493, 1570. 
Már keresztény névadású, de kun típusú szállásnév. Kapitányai a Majsai Tóth 
családból kerültek ki. Ma Kiskunmajsa. Területén a 30-as években Szabó Kálmán 
folytatott ugyan feltárásokat, azonban ennek sem helye, sem jellege (temető, telep?) 
és kora (Árpád-kor, középkor?) nem állapítható meg pontosan. Talán a belterülettől 
délkeletre fekvő Marispusztával lehet azonos, ahol 1989-ben középkori templom és 
temető (alapfalak, sírok), valamint az északról szomszédos dombháton a falu 
nyomaira (házhelyek, gödrök, gazdag kerámia és kályhaszem anyag) bukkantak. A 
templom maradványait 1993-ban V. Székely György és Pálóczi Horváth András 
tárta fel.376
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13. Csengele (Chengele): 1493, 1570. Kun földrajzinév eredetű: ’fás, bokros 
hely’. Kapitányi családja nem ismert. Ma is létező helység. A feltételezhetően ket- 
tőződött település (talán a ruralis közösség és a függő kapitányi népek szétválása 
folytán kialakult Alsó- és Felsőcsengele?) mindkét temploma és temetője -  az 
Árpád-kori előzményeken létesült, mai nevén Bogárhát (13-16. század) és a 
Templomhalom (14-15. század) -  régészetileg kutatott, 1892-ben Reizner János, 
1975-ben Horváth Ferenc vezetésével.377

14. Kömpöc (Kempeczzallasa, Kempezzallasa, Kempeth): 1473, 1475, 1493, 
1570. Kun eredetű, de pontosan még nem eldöntött etimológiájú településnév: 
reálisabb, földrajzi vonatkozású ’kupola, halom’, esetleg ’lószerszám fémcsüngő 
dísze’. Kapitányai a Majsai Tóth családból kerültek ki. Ma is létező helység.378

15. Csólyos (Cholyoszallasa, Cholyos, Cholias): 1473, 1475, 1493, 1570. Kun 
személynévi eredetű: ’halom, rakás, tömeg’. Kapitányai a Majsai Tóth családból 
kerültek ki. Ma Csólyospálos része. A csólyosi iskolától kb. 1 km-re délre, a 
Hegedűs- majd Mariska tanya mellett 1903-ban pogány kun harcos 13. század 
második felére keltezhető fegyveres-páncélos lovassírja került napvilágra, s jutott a 
MNM-ba. (Részletei bővebben a főszövegben) A hozzá kapcsolható középkori kun 
szállás nyomai ugyancsak régészetileg beazonosítottak: a sír dombjától nyugatra 
húzódó vízjárta lapos túloldalán, kb. 500 m-re.379

16. Öttömös (Hythemeszallasa): 1436. Kun személynévi eredetű: ’végrehajt, 
kifizet, letörleszt’. Kapitányai a Majsai Tóth családból kerültek ki. Ma is létező 
helység. Az Árpád-kori előzményeken létesült középkori kun szállás maradványait 
Móra Ferenc azonosította és kutatta 1905/6-ban (Templomhegy, Förtön járásban, a 
Klauzál erdő közelében). A feltárás az alaprajzilag sajnos nem tisztázott templom 
néhány részletére, valamint a hozzá kapcsolódó temető -  meghatározóan Anjou-kori 
-  75 sírjára szorítkozott.380

17. Altokszállás (Althokzallasa, Altokzallasa, Altok): 1446, 1493, 1570, 1580. 
Kun személynévi eredetű: ’gyarapító, növelő’. 1446-ban kerül át a Kecskemét-szék 
joghatósága alól a Halas-székhez. Kapitányai a Majsai Tóth családból kerültek ki. 
Emellett e szálláson élt az 1446-ban kapitányi kiváltságokat nyert, eredetileg ruralis 
Alter-, ill. Altez család is, mely valamikor a 16. század első felétől magánbirtokként 
uralta azt. Nyilván Szegeddel pereskedve, melynek 1570. évi pusztajegyzékében 
szintén szerepel. Ma Átokháza puszta, Ásotthalom község határában. Szeged- 
Bilisics erdő (Alsótanyai puszta) néven is ismert részén már Tömörkény István 
(1902—4) és Móra Ferenc (1908) is folytatott régészeti kutatásokat. Az akkor fel- 
gyűjtött emlékanyag ma már sajnos topográfiailag is alig értelmezhető, kevert 
szórványegyüttes. Pálóczi Horváth András elemzései nyomán annyi mindenképpen 
sejthető, hogy a középkori szállás az egykori „állami csemetéskert” területén kere
sendő (tűzhely maradványok, vaseszközök, kerámia), az erdő északi peremén pedig
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vélhetően elpusztult pogány kun előkelő lovassír vagy kisebb sírcsoport emlékei 
jutottak napvilágra (lovassírra utaló kengyel, zabla, lócsontok, kard, balta, kés, 
bekeveredett sarló). Horváth Ferenc és Kürthy Béla kutatásai ezt megerősíteni lát
szanak (újabb, hasonlóan „kun gyanús” típusú kengyel került elő a környéken 1979- 
ben).381

18. Asszonyszállás (Azzonzalasa, Azzonsalasa, Azzanzallasa): 1462, 1465, 
1469, 1473, 1498, 1523, 1570. Templom patrocíniumot idéző neve alapján fel
vetődött, hogy a kun megtelepedés előtt Csongrád megyei magyar falu volt, neve 
Asszonyfalva (1355-ös említéssel). Óvatosságra int ezzel kapcsolatban egy másik, 
ugyancsak a térséghez, Szeged érdekköréhez tartozó Asszonyfalva Bácskában, Ada 
és Becse táján. A kun Asszonyszállás az 1460-as évektől lakatlan pusztaként Szeged 
részhasználatában állt már. A mai Mérges, de méginkább Kígyóspuszta területére 
tehető, Kiskunmajsa határában. Az innen származó pogány kun harcossírok emlék
anyagát a főszöveg bőséggel tárgyalja. 1961-ben a Kígyóscsatomától északra fekvő 
Panka-halmon földmunkák során középkori templom körüli temető sírjai, a kör
nyező szántókon a csatlakozó településre utaló nyomok és kerámiaanyag jelent
keztek.382

19. Fejértó (Feyertho): 1473, 1560, 1570. Magyar helynév: ’szikes tó’. Nevéből 
ítélve lakói közt jelentős továbbélő magyar népességgel is számolhatunk. 
Kapitányai a Majsai Tóth családból kerültek ki. Ma Kunfehértó. A kérdés régészeti- 
leg is részletesen tárgyalt a főszövegben.383

20. Törtei (Thertezallas, Thewrterzallasa, Thewrthel, Thwrthel): 1436, 1469, 
1523, 1546, 1550, 1559, 1562, 1570, 1580, 1590. Kun személynévi eredetű: ’négy 
nép ura, négy gyermek apja’. Kapitányai eredetileg Köncsög ispán nemének Csercsi 
ágából kerültek ki. A Halas-szék törzsterületén kívül eső, csupán joghatóság szerint 
kapcsolódó kun szállás a 16. századra közönséges jobbágy lakosságú birtokká válik. 
Valószínűleg már II. Lajos király, de Szapolyai János már bizonyosan -  a mezőföl
di Hantos-székhez hasonlóan -  eladományozza. Ma is létező helység.384

21. Barabásszállás (Borobaszallas, Mendzenth al. nőm. Barabashaza, Mind- 
zenth al. nőm. Barabaszallasa, Barabaszallasa): 1354, 1356, 1436, 1493, 1546, 
1559, 1562, 1580, 1588, 1590. Már keresztény névadású, de kun típusú szállásnév. 
A Halas-szék törzsterületén kívül eső, csupán joghatóság szerint kapcsolódó kun 
szállás. Eredetileg 1354-ben, a lakatlan Mindszent magyar falu helyén létesült kun 
lakosságú és tulajdonú magánbirtok. 1436-os adat szerint időlegesen bekerül a 
Halas-szék szervezetébe kun szállásként is, 1493-tól azonban visszanyeri magánbir
tokjellegét. Ma Borbáspuszta Kecskemét határában, Szentkirály mellett. Az Árpád- 
kori előzményeken létesült település templomát az 1930-as években Szabó Kálmán 
feltárta.385
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22. Zomokszállás (Zomokzallasa): 1493, 1559, 1580, 1590. Kun személynévi 
eredetű: ’víztartó, bőrtömlő’. Eltűnt település, az 1580. évi török defter lakatlan 
pusztaként Monostorral együtt írja össze, egy 1690. évi adat szerint Galambos és 
Móricgátja puszták táján feküdt. A mai Kiskunfélegyháza külterületének nyugati
délnyugati részére tehető. Galamboson már Szabó Kálmán is folytatott feltárásokat 
a 30-as években, kérdéses, hogy miként hozható kapcsolatba Felső-, ill. 
Külsőgalambos (Kiss Sándor, Némedi és Varga tanyák környéke) néven ma ismert, 
gyaníthatóan Árpád-kori előzményekkel is rendelkező középkori templomos faluhe
ly maradványaival.386

23. Kalasszállás és/vagy Peder? (Kalaszallasa, Peder): 1436, /1451, 1465, 
1493?/, 1546, 1559, 1580, 1590. Kun személynévi eredetű: ’szarv nélküli juh vagy 
kecske’, ’árva’ értelemben is. Eltűnt település, felmerült helyével kapcsolatban a 
mai Kéleshalom, ennek ellentmondani látszanak azonban a Kalasok hatalmába tar
tozó, valószínűleg több szállást is magában foglaló területek 1451, ill. 1465. évi 
körülhatárolásának adatai. Ezek inkább a mai Bocsa, Bugac, Szánk, Harka által 
határolt vidékre vallanak, magukba foglalva Tázlárt, Bodoglárt, Kötönyt, Zomok- 
szállást, és talán Karapálszállást. E területen -  a fenti szállásokon kívül -  több, írott 
adattal jelenleg még nem azonosítható, de földrajzi helyzete alapján kunnak vélhető 
középkori régészeti lelőhely is ismert. Más megoldási lehetőséget kínál a török 
defterek (1546-90) adatsora, mely Peder pusztát, más néven Kalos Petör földjét, ill. 
Kalos Petör falut (egy Kalas Péter nevű kun kapitány 1465-ben Szankszállás uraként 
is szerepel!) említ Ferencszállás szomszédságában. Peder 1493-ban viszont Kalas 
név nélkül, Majsa önálló szomszédjaként tűnik fel, kun voltát sem jelzik. (Ennek 
alapján Peder a mai Petőfiszállás közelébe, Jásszentlászló és a Péteri-tó környékére 
tehető.) Sajnos tehát egyik megoldási lehetőség sem tekinthető kifogástalannak, a 
kérdés továbbra is nyitott. Mindenesetre Péteri pusztán, annak dél-délnyugati 
határán Szabó Kálmán folytatott Árpád- ill. középkori feltárásokat a 30-as években. 
Itt azonban Pétermonostora (Árpád-kori eredetű, egyházi jelentősége miatt magyar 
kézen maradt területen álló monostor) kérdése miatt további bizonytalanságok 
jelentkeznek.387

24. Gyarmanszállás (Jarmanelekzallasa, Gyarmanzallasa): 1436, 1459. Kun 
személynévi eredetű: ’felkúszik’. A Gyarmanok és Majsai Tóthok egymással össze
házasodott családjaiból kerültek ki kapitányai. Helye ismeretlen: okleveles szöveg
környezete alapján talán Öttömös és Majsa között fekhetett, esetleg Zsanával 
azonosítható, mindenesetre 1436-ban Öttömössel és Asszonyszállással együtt 
említik. Zsana régészeti emlékeit a főszöveg részletesen tárgyalja.388

25. Buzgánszállás (Buzganzallas): 1423. Kun személynévi eredetű: ’buzogány’. 
Helye bizonytalan, Halas-székhez tartozása gyanítható, de nem egyértelműen 
bizonyított. Ugyanis a vajdasági Horgas községgel (a hódoltság idején Szeged kun
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pusztája) határos Buzgán puszta helynévi adata nem mond ellent a Halas-széket 
alkotó Csertán nemzetség egy itteni korai szállásának. 1423-ban kapitánya az a 
Balta család, amely Balotaszállással is kapcsolatba hozható (1. ott). Ugyanakkor 
azonban az 1423. évi okleveles említés egyértelműen Szabadszállás-Kecskemét- 
Kiskőrös vidékére helyezi a települést, amely talán az először török forrásokból 
ismert, s esetleg névváltáson átesett Fülöpszállással lehet azonos, esetleg annak 
tájékán kereshető. A fentiek ismeretében elképzelhető egy olyan forrásértelmezés is, 
miszerint a Zsigmond által a Halas-szék kunjait sújtó, 14-15. század fordulójára 
tehető területelvonások áttelepítésekkel is együttjárhattak, s ennek keretében történt 
meg Buzgánszállás átköltöztetése a nemzetségi szállásterület ÉNY-i peremére. 
Ebben az esetben a Szeged melletti Buzgán puszta a felhagyott, korai kun szállás 
helynévi emléke.389

BIZONYTALAN MEGÍTÉLÉSŰ KUN TELEPÜLÉSEK ÉS FÖLDEK 
(Adattár)

26. Eliésföld (terras Ellés): 1493, 1546, 1559, 1562, 1580, 1590. Magyar sze- 
mélynévi eredetű. Nem dönthető el egyértelműen, hogy tényleges kun szállásról, 
avagy csupán kun kapitányi tulajdonná lett magyar birtokról van-e szó. A kérdés 
eldöntését külön megnehezíti a középkori Ellésmonostora ugyanide lokalizálható 
léte. A hódoltság korában Elias-Ellés, Gyólja falu mellett, a mai Csongrádtól észak
nyugatra.390

27. Tamásülése (Thamasylese): 1446. Az altokszállási Alter kapitányi család 
javadalmaként említett kun birtok. Kérdéses valamikori szállás volta, 1446-ban már 
csak kaszálóként említik. Ma Üllés, Csólyospálostól délre.391

28-29. Jankó- avagy Ivánka/Inkaszállása I—II.: 1560, 1570, /1495 ?/. Már 
keresztény névadású, de kun típusú szállásnév. Buzgánszálláshoz hasonlóan a Cser
tán nemzetség egykori területének két pontján is kimutatható. Egyikük, a csak 
törökkori forrásokból ismert Jankószállás -  Ivánka néven -  1560-ban önálló pusz
taként, 1570-ben Csőszapa részeként tűnik fel (1. ott), az újkori délszláv betelepülők 
Jankovác falujának névadó előzményeként. Ennek nyoma még a századfordulóig 
Jankó-hegy néven fennmaradt. A mai, magyarosított Jánoshalma falu a hajdani 
csőszapai részt foglalja magában. Az igazi Jankó/Ivánkaszállás a közeli 
Ivánkapuszta: Kiskunhalas, Kunfehértó és Kisszállás érintkező határán lokalizál
ható, vélhetően a fehértói Várhelyen (részleteit lásd a főszövegben). Csánki Dezső 
és Gyárfás István közel hasonló véleményét osztva Györffy György ugyancsak kun 
szállásként vette Ivánkát térképre, érdekes módon azonban a Jankó-alakot -  
Csőszapa részeként -  külön is feltünteti.

Másikuk -  Buzgánszálláshoz hasonlóan -  a Szabadka vidékén fekvő Nosza- 
Hinga. Híres középkori temetőjével kapcsolatban szakirodalmunk már korábban is
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felismerte a kunok felé mutató kulturális kötődéseket. Azonban -  azokat inkább a 
balkáni régió közelségének betudva -  a lelőhelyet az 1335 és 1585 között többször 
is említett Felsőadorjánnal határos Ludasegyházával azonosította. Szekeres László 
újabb kutatásai azonban fordulópontot hozhatnak e kérdésben. Hinga középkori 
temetője a Ludas-tó K-i partján, Nosza peremén terül el. A hozzá tartozó falu 
nyomait is sikerült azonosítani, magyar neve Jankó-hegy. Időközben az is kiderült, 
hogy semmiképpen nem lehet azonos Ludasegyházával, miután annak romjai -  né
hány km-re D-re, a Ludas-tó D-i csücskében ugyancsak előkerültek (Baba-halom). 
A nosza-hingai temető kun jellegű leleteinek (lemezgömbös fülbevalók, gyöngyös 
tarsolyok viselete) a történeti adatok sem látszanak ellentmondani. Felsőadorján 
határosaként említik 1388-tól Vastorok birtokot is. Ekkor Zsigmond rendeletben tilt
ja el a szomszédos kun szállások kapitányait -  köztük név szerint Halasi Köncsög 
ispán fiát, Madarasi Tompa Lászlót hogy a hatalmuk alól már régóta Vastorokra 
költözött kunokat háborgassák és saját szállásaikra visszakényszerítsék. Ugyanezt 
erősíti meg 1442-ben Hunyadi János, majd Mátyás (1458-90), három ízben is. 
Hinga/Jankó e szállások egyike lehetett, miként Tompa. Horgos, Tompa és Ludas 
vidékét az 1570. évi török defterek Szeged kun pusztáiként említik, Györffy György 
bizonyára ezen adatok birtokában vette fel szintén a 15. század előtti kun területek 
sorába. Hinga/Jankó értelmezéséhez még egy utolsó adat: 1495-ben Jankó- ill. 
Inkaszállási Athlamos Péter (kun név, Atlamis: ’törvényszegő’) birtokjogot nyer 
Adorjánra és Vastorokra. A kérdés tehát csak részben hasonló Buzgánszállás ese
téhez, sok tekintetben inkább Agasegyháza sorsának alakulását idézi. Vagyis a két 
Jankószállás a Zsigmond-kori kun területmódosítások kapcsán lejátszódott település 
osztódás eredménye lehet. Felvethető, hogy a helyben maradt népesség a kun 
Atlamosok magánföldesúri szolga népe volt, míg a Halas mellé távozók jogilag 
királyi kunok voltak, akik bekerültek a székrendszerbe. Az Atlamosok magyar ill. 
országos nemessé válása -  ezt egyértelműen jelzi Adorján és Vastorok későbbi 
megszerzése -  lehetővé tette függő helyzetű kunjaik székrendszeren kívül tartását és 
jobbágyságba való kényszerítését.392

30. Bodoglár: /1451/, 1570. Neve jellegzetesen archaikus, kun nemzetségi- 
ágnévi eredetű: ’ágak’. Jóllehet igen későn, 1570-ben tűnik fel a törökkori forrá
sokban -  mint Szeged kun pusztája -  gyanítható eredetileg szállás volta. Harka és a 
Kalasok által uralt szállások 1451. évi elhatárolásakor a Kalasok hatalmi területén 
belül esik, fontosabb nyugati határpontjait említik (a mai napig azonosíthatóan: 
Fejérföld, Köveshalom, Artányhalma), de a szállás megnevezése nélkül. Nagy 
Szeder István felvetette annak lehetőségét, hogy a Halas-székben 1509-ben Kubinyi 
László budai tiszttartó officiálisaiként tevékenykedő Szász ill. Zaz (Zúz) Mihály és 
Csap Imre Bodogfalva előneve Bodoglárt takarja. Óvatosságra inthet ezzel kapcso
latban, hogy az officiálisok nem feltétlenül kunok vagy jászok, csupán hivataluk 
köti őket e területekhez. Tény az is, hogy igen általános, templomos patrocíniumból
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képzett helynévtípusról van szó (Bodogháza, -falva), mely többek között 1458-ban, 
1466-ban, 1484-ben, 1498-ban Heves megyei jász kapitányi családnévként ill. 
helyként ismert, miként vele szoros kapcsolatban Vyzaz (Újszász) helység is. Tény 
viszont, hogy az 1648-ban feltűnő „Bodogh-falu”- névalak már Bodoglárra vonat
kozhat: ekkor tiltják el használatától -  Szeged tiltakozására -  Halas lakóit. Ma is 
létező helység. A középkori település helyének régészeti vonatkozásait a főszöveg 
részletesen tárgyalja, miként az itt előkerült, nevezetes gótikus kincsleletet is.393 (19. 
színes kép)

31. Kisszállás I.: 1560. Ugyancsak későn, törökkori forrásban tűnik csupán fel. 
A Vass Előd által hozzá kapcsolt, 1395-ben említett kun Kisszállás a Kolbaz- 
székhez tartozó településre (ma Kisújszállás) vonatkozik. Ma is létező helység. 
Középkori előzményeit csupán régészeti adatok bizonyítják, két lelőhelyen is. 1955- 
ben, majd 1988-ban a belterület peremén, valamint a Csap utcában török korban 
elpusztult középkori település (kerámia, kályhaszemek), továbbá templom körüli 
temető nyomai (sírok) kerültek dokumentálásra. Innen 2,5 km-re délre, Tompa felé 
1955-ben, majd 1965-ben egy másik, Árpád-kori előzményekre települt középkori 
falu helye vált ismertté, Templomdomb néven (templom alapfalai, 12-14. századi 
pénzekkel keltezett sírok, S-végü hajkarika, bronz veretes és csontos övék, koporsó 
és textil maradványok stb.). Kellő írott adatoltság hiányában nem dönthető el, hogy 
vajon két önálló településről van szó, avagy kettőződésről.394

32. Kisszállás II.: 1546, 1559, 1562, 1580, 1590. Ugyancsak későn, törökkori 
forrásban tűnik csupán fel. így középkori előzménye bizonytalan, legfeljebb 1546. 
évi, tehát korai említése teszi valószínűvé, hogy nem újabb keletű, agrár-értelemben 
vett szállásról van szó, hanem kun településről. További problémát jelent Káldy- 
Nagy Gyula téves azonosítása: a kecskeméti náhijéhez sorolás kizárja a mai 
Kisszállás községgel való azonosságát (lásd Kisszállás I.). Inkább a Ferencszállás 
határosaként még a 30-as években is ismert Kisszállással lehet azonos.395

33. Ferencszállás: 1546, 1559, 1562, 1580, 1590. Ugyancsak későn, törökkori 
forrásban tűnik csupán fel. így középkori előzménye bizonytalan, legfeljebb 1546. 
évi, tehát korai említése teszi valószínűvé, hogy nem újabb keletű, agrár-értelemben 
vett szállásról van szó, hanem kun településről. Középkori létének régészeti 
bizonyítékai bizonytalanok: a 30-as években Szabó Kálmán területének két pontján 
is folytatott ugyan feltárásokat, azonban ezeknek ma már sem helye, sem jellege 
(temető, telep?) és kora (Árpád-kor, középkor?) nem állapítható meg pontosan.396

34. Tompa: 1580, 1590. Okkal gyanítható, hogy az írott forrásokban való kései, 
hódoltságkori feltűnése ellenére középkori kun szállásról van szó. Rögzült neve 
Köncsög ispán fia Tompa László 1377-1394 között gyakran feltűnő nevéhez köt
hető: vagyis a nomád török helynévadási szokásoknak megfelelően a szállásfő 
nevéből képződött településnévvel állunk szemben. Tompa és Köncsög fia Tompa
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László kapcsolatát bizonyítja az általa a 14. század végéig jogtalanul birtokolt ma
gyar földek e körzetben való tendenciózus szóródása (Zside, Madaras, Tavankút, 
Szabadka stb.), és a szállásáról a Szabadka melletti Vastorokra szökött kunok esete. 
Valószínűleg az írott források véletlenszerű fennmaradásának tudható csak be a 
hosszú „hallgatás". Településként való említéseikor már délszláv betelepülők által 
újra népesített kun puszta. Ma is létező helység. Belterületén, a Kossuth u. 13-15. 
sz. telken 1954-ben középkori templom körüli temetőre utaló sírok kerültek napvilá
gra. További településtörténeti kutatásokat igényel az innen 9 km-re északnyugatra, 
a Rohoda határrészen 1955-ben dokumentált, újabb középkori lelőhely (edények 
egy csomóban).397

35. Ágasegyháza (Agaseghaz): 1353, 1358, 1368, 1429, 1504, 1509, 1546, 
1559, 1562, 1580, 1590. A Csertán nemzetség kapitányának, Karla Jánosnak neme
si magánbirtokká alakított kun szállása, mely -  mint ilyen -  be sem került a Halas
szék szervezetébe. Ma is létező helység, régészeti emlékeit Szabó Kálmán tárta fel 
a 30-as években (templom körüli temető, település emlékei). Erős kun kulturális 
hatásokat tükröző 14-15. századi -  főként a temetkezések kapcsán értékelhető -  
emlékanyaga a mai napig meghatározó a kutatások számára. Azonosíthatóságát 
kérdésessé teszi azonban a török forrásokban feltűnő (1562, 1580, 1590), ugyancsak 
az egykori Halas-szék területén található másik Ágasegyháza (ma puszta Kiskun- 
majsa nyugati határrészén) léte. A középkori források -  a szövegösszefüggések 
alapján -  mindenesetre a Kecskemét melletti Ágasegyházára látszanak illeni.398

36. Csőszapa (Chezapa, Chewzapa, Cheuzapa, Csőszapa más néven Jankó- 
szállás): 1411, 1439, 1464, 1481, 1488, 1520-21, 1560, 1570. Kunokhoz köthető, 
törökös helynévtípus (’hadrendre ügyelő tiszt’ + ’apa, ős’). 1411-ben kun szállás
ként megszűnt létezni. Csupán felét őrizhették meg egykori kun urai, magyar neme
si jogállást szerezve rá. így -  közönséges birtokként -  nem került be a székszer
vezetbe. Másik fele királyi, majd nemesi tulajdonba került. A szomszédos 
Jankó/Ivánkaszállással való szoros kapcsolata (lásd ott) esetleg felvetheti annak 
lehetőségét, hogy Csöszapa ekkor bekövetkezett közjogi változása folytán a kun 
jogú lakosság az ekkoriban kialakult Jankó/Ivánkaszálláson élt tovább. A csőszapai 
rész a mai Jánoshalmával azonosítható, melynek Öregsemlék nevű határrészén 
1959-ben középkori templom és temetője felszíni nyomait rögzítették terepbejárás 
során. Kőhegyi Mihály utóbbival kapcsolatban felvetette Árokegyházával való 
azonosítás lehetőségét.399

A KUN VILÁG ALKONYA HALAS KÖRNYÉKÉN
Okkal állíthatjuk, hogy a Halas-széki kunság pusztulásában nem a török hódítá

sok véres eseményei játszották a döntő szerepet. A hanyatlást, majd az itteni kunok 
sorsát végleg megpecsételő események már csaknem egy évszázaddal korábban 
bekövetkeztek. Éppen akkor, amikor már rendeződni látszottak mindazok a tár
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sadalmi és közjogi keretek (székrendszer), melyek közt az életforma váltás (feuda- 
lizálódás, keresztény hitre térés, alföldi magyar parasztkultúrába való betagolódás) 
zavartalanul befejeződhetett volna, kun öntudatuk töretlen megtartása mellett. A 
kiváltó ok egy dühöngő pestis járvány, majd az azt követő éhínség volt.

Magára a katasztrófára nézve csak közvetett adatokkal rendelkezünk. 1472-75 
között már csak a végeredményről értesülünk: a Duna-Tisza-közének délebbi kun 
régiójában, főként a Halas-szék területén szállások egész sora vált lakatlan pusztává. 
Kapitányai (Thenkesek, majsai Tótok, Csercsik) azt kérik az uralkodótól, hogy -  a 
kipusztult kunságot pótolva -  e településeket (Othasyliszallas, Törtei, Bocsa, Kön- 
csög, Csólyos, Fejértó, Majsa, Kömpöc) máshonnan hozott magyar jobbágyokkal 
népesíthessék be.400 A szerencsétlenség időpontjának meghatározásánál sokat segít
het Mátyás 1462. évi oklevele (1465-ben és 1469-ben újra megerősítve), melyben 
megengedi a szegedieknek, hogy a pusztává lett kun Asszonyszállást kaszálóival 
együtt ugyanúgy használhassák, mint eddig, megtartván azonban a kunok fönnálló 
jogát is. A területet a jövőben csak legeltetésre szabad használni, azon a kunok nem 
telepedhetnek meg újra. Egyébként a korábbi években (1458 táján?) a puszta bir
toklására -  törvénytelenül -  Mizsér János szegedi bíró, annak halála után pedig 
bizonyos Antal deák, beneszállási kun is adománylevelet szerzett, amit a király ez
úton visszavont.401 A pusztulási hullám tehát már 1462 előtt bekövetkezett. Mindezt 
érdemes összevetni a Szegeden ekkoriban rendezett országgyűlések időpontjaival is, 
hiszen a környéket pusztító pestis járvány ezek megrendezését biztosan nem tehette 
lehetővé. Márpedig ezek 2-3 éves sűrűségű sorában (1447, 1448, 1452, 1463, 1466, 
1468)402 jól érzékelhető egy 11 esztendős hiátus: 1452 és 1463 között. így logikus
nak tűnik annak feltételezése, hogy a Halas-szék kunjait megtizedelő pestis össze
függ a Nándorfehérvári csata után, 1456 augusztusában kitört délvidéki járvánnyal, 
mely Hunyadi János és Kapisztrán János halálát is okozta.

A csapást az egykori Csertán-nemzetség népe soha többé nem tudta kiheverni. 
Ennek demográfiai vonatkozásaira Emuszt Zsigmond kincstartó 1494-1495.évi 
adójegyzéke vethet némi fényt. Eszerint a Solt megyénél regisztrált 3 Duna-Tisza- 
közi kun szék (Halas-, Kecskemét-, Kara- vagy Mizse-szék) kunjai közül 1494-ben 
41 kapitányi, 1495-ben -  a kapitányokkal együtt -összesen 433 porta volt adó
mentes. A Külső-Szolnok megyének adózó Kolbáz-székben 1494-ben 48 kapitányi 
porta találtatott, míg 1495-ben 874 kun porta volt adómentes. A Fejér megyei 
Hantos-székben 1494-ben nem regisztrálták a kapitányokat, 1495-ben viszont 174 
az adómentes porták száma. A Heves megyében adózó jászoknál 1494-ben szintén 
nem írták össze a kapitányokat, 1495-ben az adómentes porták száma viszont 907.403

A forrást demográfiai szempontból behatóan elemző Szabó István sem tagadta, 
hogy a fenti adójegyzékben szereplő kun és jász adatok nem alkalmasak a székek 
teljes népességének meghatározására, viszont úgy vélte, hogy kitűnően jelezhetik a 
kapitányi családok mellett létező, kiváltságos középrétegét, amely szerinte 25 ezer 
főre becsülhető.404 (Kubinyi András újabb, átfogó módszertani kritikán alapuló
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számításai mindezt valamivel 20 ezer fő fölött határozták meg.)405
E sorok írója viszont -  éppen a Halas-széki kunok már többször idézett 1456. évi 

privilégiuma alapján -  az ellenkezőjét tartja valószínűbbnek: hiszen a szék tár
sadalmának gerincét alkotó középréteg, a „ruralis” kunság a király rendszeres adó
fizetője, így portaszámuk nem a felmentett kunoknál, hanem a fizetést regisztráló 
megyéknél jelentkezik, külön nem is jelölve. Mint láttuk, az adók alól elvben csak 
a kapitányi családok s közvetlen szolganépeik mentesülnek. Vagyis az Ernuszt-féle 
adójegyzék felmentett portái nem a ruralis középréteget, legfeljebb a kapitányi csa
ládok gazdasági erejét, a jobbágyi vagy szolgarendű kun népesség arányát jelezhet
nék. A feltételes mód sem véletlen. A felmentettek körét sajnos megfoghatatlanná 
teszi bizonyos mértékig a királyi kegy, egyedi elbírálás is. Egyedül Mátyás 
uralkodása idejéből származó példák: 1469-.ben a Mizse-szék kunjai, 1473-ban a 
jászok nyertek alkalmi adómentességet.406 Hantos-széki példa Kajtorszállási Kun 
Mihály esete, aki „confrateri” viszonyba kerülvén a pálosokkal, jószolgálatai jutal
maként ugyancsak 1473-ban kapott teljes adómentességet, maga és örökösei 
számára.407

E fenntartások mellett talán mégsem teljesen használhatatlan adatokról van szó. 
A mezőföldi Hantos-szék esetében ugyanis a ténylegesen adózó, királyi ruralis 
kunok portaszámára egészen konkrét fogódzó áll rendelkezésre. 1537-ben -  a félig 
elpusztult Hantos-szék felszámolásakor -  Szapolyai János 7 szállást adományozott 
a Sulyok fivéreknek, nagyságrendjét 200 benépesített jobbágyportában határozva 
meg.408 Ennek alapján egy-egy szállás közvetlen királyi rendelkezésű kun portáinak 
számát 28-29-nek vehetjük. A török hódítások első hulláma előtt még 14 szállásból 
álló Hantos-széknél409 ez összesen 400 portát jelenthetett, s ez egészült ki a nem 
adózó szálláskapitányi, s a kapitány saját tulajdonában álló szolganépesség por
taszámával. A Hantos-széki kapitányi „klánok” számának (5 család), nagyságrend
jének és oldalágainak nagyjábóli ismeretében a közvetlen kapitányi magánporták 
legfeljebb 10-12 portát jelentettek, szállásonként átlagban legfeljebb egyet-egyet. 
Az 1495-ben említett 174 portából tehát ennyi számítható bizonyosan e körbe. A 
fennmaradó kb. 160 porta tette ki -  1-2 kivétellel (pl. Kun Mihály esete) -  a kapitá
nyoknak adózó (szolga kun, telepített jobbágy) állományt, mely -  14 szállással szá
molva -  településenként további 11-12 portát jelenthetett. Mindezeket összegezve 
feltehető, hogy a Hantos-székben a 15. század végén -  16. század első harmadában 
egy-egy szállás átlagos portaszáma 39-41 lehetett. A szállásokon észlelhető birtok
lási arány kb. 70% (királyi) -  30% (kapitányi) portában oszlott meg. A szék teljes 
portaszáma 550-580 körül mozoghatott. Kubinyi András -  Szabó István, Molnár 
Erik és Fügedi Erik módszereinek kritikai felülvizsgálata után született -  újabb 
demográfiai megközelítését alapul véve,410 az általa ajánlott falusi család-háztartás 
átlagok (Keresztúr: 6,3, Felsőnyék: 7,9) középértékével számolva (kb. 7 fős por
tanépesség) a lakosságszám ekkor 3800-4100 fő (népsűrűség 5-6 fő/km2) körül 
járhatott.
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Sajnos a Duna-Tisza-közi kun székek demográfiai viszonyait hasonló módon 
nem tudjuk rekonstruálni, de bizonyos nagyságrendiségek így is szembeötlők. Ha a 
három szék kapitányi portáinak számát vesszük alapul (41), s a függő helyzetű, vagy 
egyéb okból felmentett porták Hantos-székben megfigyelt arányát alkalmazzuk, 
elvben 45CM190 ilyen portát (30%-os csoport) kellene találnunk, ezzel szemben 
ezek száma -  még az 1470-es évek jelentős visszatelepülése után is -  csak 392. A 
pestistől nem érintett, területileg harmad akkora Kolbáz-székben 48 kapitányi és 
826 egyéb felmentett porta került összeírásra. Az utóbbi csoport várt portaösszege -  
a Hantos-széki arányok alapján -  nagyjából csak 530-580 kellene, hogy legyen: a 
valóságban ezt messze meghaladó portaszám azt sejteti, hogy nagy tömegben kerül
hettek adómentes körbe más okból felmentett ruralisok is. Vagyis a számok -  egyéb 
megerősítő adat híján -  igen megtévesztőek. Az viszont aligha képzelhető el, hogy 
a Duna-Tisza-közi kunok ennyivel fizetőképesebbek lettek volna. Az éhínség és 
pestis után inkább az ellenkezője tételezhető fel reálisan. Mindenképpen elgondo
lkodtató, hogy a Kolbáz-szék felmentettjeinek portaszáma önmagában is több, mint 
kétszerese a három kiskunsági szék együttes összegének. Mindenesetre 1508-ban a 
Halas-széki kunok panaszaik közt említik erős megfogyatkozásukat, elszegénye
désüket.411

Bár -  mint láttuk -  az előbbiekből messzemenő, főleg számszerű következtetést 
levonni hiba volna (adómentességi kör állandó bizonytalanságai miatt), óhatatlanul 
ide kívánkozik Fenyvesi László egy újabb felvetése a Nagy- és Kiskunság fogalmá
nak történeti kialakulásáról.412 Miután a „ Cumani minores ” és „ Cumanorum mino
rum” terminus 1553-1558 közötti írott forrásokból volt csak ismert az 1980-as 
évekig, a szakirodalom a 15 éves háború előtti, még jelentősen eltérő mértékű török 
pusztításokkal hozta összefüggésbe a két kun terület nagyságrendi (népességbeli, 
gazdasági) arányeltolódását, így a tiszántúli kunság túlsúlyát kifejező név feltűnését 
is. Fenyvesi egy 1503-ban szereplő Duna-Tisza közi kun -  „Johannes Kyskun” -  
névalakja alapján inkább úgy véli, hogy „...a „kiskunsági” nyomok ...alighanem a 
15. század második feléig vezetnek vissza, melyeket az elkövetkező évtizedek kutató
munkájának kell tisztáznia. ” Talán megkockáztatható, hogy a hiányzó láncszem 
megkerült: az 1456-57. évi pestis, majd az azt követő éhínség és -  mint majd látni 
fogjuk -  jelentős kivándorlás következtében a Duna-Tisza közi kunság már a 15. 
század utolsó harmadában megfogyatkozott, kellő tartalmat adva az új, de még nem 
„ hivatalos ” elnevezésnek.

A túlélő ruralis kunok valószínűleg már alig jelentettek értéket a korona számára. 
Talán ezzel is összefüggött Halas már tárgyalt 1490. évi, közönséges mezővárosként 
való eladományozása Corvin Jánosnak, ami alapjaiban sértette a kun szék jogait és 
érdekeit. A Halasról kiszorult, alkalmilag egy-egy szálláson működő bírói szék 
inkább csak kapitányi érdekeket szolgáló, hellyel-közzel való működése (1493)413 
nem volt képes az universitas védelmére. Mindez jó alkalmat teremtett Kubinyi 
László budai tiszttartó kiküldött officiálisainak a zavartalan önkényeskedésre (zak
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latások, kiszállási költségeik kunokra való önkényes ráterhelése stb.) még az 1500- 
as évek elején is.4'4 Hiába állította vissza 1509 tájára II. Ulászló a Halas központú 
széket, a szervezet elhalása -  melyet a pestis ekkortájt jelentkező újabb hulláma 
gyaníthatóan ismét elért -  már csak idő kérdése volt.

Igen komoly lökést adhatott ehhez az 1498. évi 47. te., amely szolgarendünek, 
majd a Tripartitum (III./25.) és az 1514. évi 23. te., mely egyenesen királyi jobbágy
nak minősítette a kunokat és jászokat.415 Ennek legnagyobb vesztesei -  érthetően -  
a szabadságukat még úgy-ahogy őrző „ruralis” kunok voltak. A válaszuk valószínű
leg a kun szék területének tömeges elhagyása lehetett, ami már a törvények megszü
letése előtt megindult. Nem tűnik véletlennek, hogy az 1498. évi 47. te. kitért a jász 
és kun kivándorlások tilalmára is.416 Adalék a „célállomásokhoz”: Szegeden már a 
15. század közepe előtt is adatolhatóak kun beköltözők, így az 1423-ban említett 
Mizsér család, 1429-ben a Teprechek (sőt, talán még 1355-ből az asszony- 
szállási/falvi Ivánka fiai).417 A tömegessé válás azonban csak a 15-16. század for
dulójától sejthető. A körülményeket indokolhatja, hogy Szegedet -  az addig is 
kiemelten kiváltságolt, de csak királyi mezővárost (Zsigmond, Mátyás) -  II. Ulászló 
éppen 1498-ban iktatja be véglegesen és hivatalosan a szabad királyi városok sorá
ba.418 így az ideköltözők -  különösen a süllyedő-félben lévő környékbeli kunság -  
számára Szeged társadalmi-vagyoni szempontból igen vonzóvá válhatott. Az 1522. 
évi tizedlajstromban már külön „Kun utca” szerepel, s az itt élők családnevei közt 
számos utal félreérthetetlenül a kun eredetre: Mizsér, Nyögér, Tatár, Törtei, Kara, 
Csertán.419 A kun területekről való ekkori kivándorlásoknak bizonyára más végpont
jai is lehettek (pl. az óbudai apácák vastoroki birtokára még 1499-ben is fennáll a 
kun kapitányoktól távozó kunokkal kapcsolatos konfliktus).420 Ennek elnéptelenítő 
hatása most már a Nagykunságon is éreztette hatását. Történetileg talán ezzel a 
folyamattal (emellett bizonyára az 1508-9. évi második pestis hullámmal)421 hoz
ható összefüggésbe Pálóczi Horváth András régészeti oldalról megfogalmazott 
látlelete: „Nagykunsági vizsgálataink szerint a kun településhálózat megritkulása 
még a török hódoltság előtt megkezdődött, a XIV-XV. század folyamán feltűnő szál
lásoknak csak mintegy 55-60%-a érte meg a XVI. század közepét. Úgy látszik, hogy 
a kun szállások frissen kialakuló rendszerét némi késéssel sújtotta a természetes 
pusztásodás folyamata, csakúgy, mint a magyar falvakat. ”422

Hasonlóan választásra kényszerültek a kapitányi családok is. Számukra az 1498. 
évi 47. te. ugyan még biztosította meglévő magyar jobbágyaik és szolga kunjaik 
feletti „relatív” földesúri hatalmukat, azonban az újabb beköltöztetéseket és befo
gadásokat „befagyasztotta”. Az elköltöző vagy elszökő jobbágyaikat elvesztő ma
gyar urak mindezt számon kérhették a kun előkelőktől a nádori bíróság előtt.423 
Ismételten napirendre kerülhetett jogállásuk magyar nemesi statussá alakítása, és 
néhányuknak ez sikerült is, főként a kun székterület távolabbi peremvidékein.

így például Szentkirály és az egy időben a Halas-székhez tartozó Barabásszállás 
(régi magyar nevén Mindszent) esetében a Bicsak családnak -  Nagy Lajos 1356. évi
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adományleveleire hivatkozva -  már 1493-ban sikerül magyar nemesi birtoklássá 
változtatnia a kapitányi elöljáróságot. (Mindehhez jogi precedensként talán Karla 
János több, mint egy évszázaddal korábbi, már ismertetett ügye szolgálhatott, vala
mint Szentkirály.) Magyar birtokká lett szállásaikon immár pallosjoggal is ren
delkeztek.424 Az 1446-ban megismert, Hunyadi János kegyéből a ruralis kunok közül 
kapitánnyá kiemelt altokszállási Alther család kései leszármazottja, Thassy Istvánná 
Althez Ágota 1580-ban adta el Athokhaza (az egykori kun Altokszállás) és 
Monostor Solt-széki birtokait nemes Madarassy Andrásnak.425 Ugyanezen körben 
látjuk viszont a Buzgan családot is, akik a 17-18. században főként Pest megyei 
közegben mozognak.426 1723-ban a mai Alsó-Monostor vonalától északra számos 
birtokot igazolnak a rokon Irsay és a már említett Alther ill. Thassy családdal együtt. 
1525-ben Orgoványi Miklós királyi ember jár el több Pest megyei birtok beiktatási 
ügyében.427

A kun székrendszeren belül maradóknak sem csupán a társadalmi süllyedés 
nehézségeivel kellett megküzdeniük, hanem a pusztásodási folyamat nyomán beállt 
területi veszteségek veszélyével is. Elöljáróban ismételten vissza kell utalnunk 
azokra a folyamatokra és körülményekre, amelyek eredményeként a 13-14. század 
folyamán a Csertán nemzetség kunjai zavartalanul használták a kun törzsterület 
peremének magyar tulajdonú földjeit. Mint láttuk, ezen állapotokat Zsigmond 
király intézkedései (kun kapitányok igazoltatása, székrendszer kiépítése, új határok 
-  vélhetően áttelepítésekkel is együttjáró -  megszabása stb.) orvosolták. Mindez a 
Halas-szék keleti, Szeged felé eső határait is érintette, de most már a kunok 
rovására. Szeged városa ugyanis vélhetően már ekkor szabad, a kunokkal közös leg
eltetési joghoz jutott egyes Duna-Tisza-közi kun területeken, legalábbis Mátyás 
Asszonyszállás kapcsán 1462. évi megújított engedélye az előző uralkodók ilyen 
tárgyú intézkedésére hivatkozott. Előbb a pestis és éhínség, majd a kivándorlások 
nyomán beállt pusztásodás nyomán lakatlanná lett kun területek bekebelezése 
Szeged részéről a 15. század utolsó harmadától következetes programmá vált 
(Mátyás 1462. évi engedélyének további megerősítései: 1465, 1469, 1473, 1498, 
1523, 1572),428 amit a Halas-szék belső intézményi-közjogi válsága (Halas 1490. évi 
eladományozása Corvin Jánosnak, névleges autonómia helyett gyakorlati officiális 
igazgatás, 1498. évi törvények, Tripartitum jogelvei stb.) és súlytalanná válása ala
posan megkönnyített. Ugyan az 1498. évi 48. te. felvetette a kun és jász valamint a 
magyar területek közti határviták rendezését,429 1514 és 1525 között a Halas-széki 
kunok és a szegediek birtokellentétei mégis újra fellángoltak. Az országgyűléseknek 
(1514, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1525) rendre vitás pontja maradt, hogy a 
vádak szerint a kunok megbontották a határokat, kihúzták a határcölöpöket és 
fegyveresen folytatták a foglalást, kun szempontból bizonyára jogos tulajdonuk 
védelmét.430

A bomlási folyamat utolsó állomásaként fogható fel az a néhány adat, mely 
Törtei kapcsán arról tudósít, miszerint a korona is lassanként lemondott a kiváltsá
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gainak romjain vegetáló maradék Halas-széki kunság megőrzéséről. 1523-ban Ver- 
bőczi István több új, Pest megyei birtokába való bevezetésénél jónéhány falujának 
jobbágy képviselői (bizonyára bírói) is jelen vannak, többek közt Kowách József 
Törteiről.431 Hogy a kun szállás közönséges jobbágy faluként való eladományozása 
felől ne legyenek kétségeink: 1550-ben Izabella királyné parancsára a váradi kápta
lan igazolja, hogy Törtei Verbőczinek való adományozását Szapolyai János király
sága idején (valószínűleg 1531-ben) is megerősítették.432 A kor változásai, társadal
mi-politikai folyamatai más vidékeken is a hagyományos kun világ ellen hatottak. 
Közel ekkortájt, 1537-ben került sor János király parancsára hét Hantos-széki kun 
szállás (200 jobbágyporta) hasonló eladományozására, Sulyok György pécsi püspök 
részére.433

Mindebből logikusan látszik következni: a nyelvét és -  némileg kiváltságait iga
zolandó -  egyes hagyományait még úgy-ahogy őrző, de életmódjában és kultú
rájában már lényegileg elmagyarosodott közösség lélekszámában megritkult, gaz
daságilag-társadalmilag súlytalanná vált. így autonóm jogaiban mind többször 
megsértett, szervezetileg és területileg egyaránt megbomlott Halas-széki kunságot 
sokkal inkább természeti csapások, s a Mohács előtti ország belső változásai, 
mintsem az elkövetkező török dúlások tűntették el. Az 1526 utáni hadi események 
e folyamatnak már csupán utolsó, bár legvéresebb felvonását jelentették.

Érdekességek és talányok Halas középkori múltjában

HÍRES KINCSLELETEK HALAS KÖRNYÉKÉN 
(Fehértó, Alsó-Bodoglár)

A gótikus ötvösművészettel, s egyáltalán a 14-15. század művelődéstörténetével, 
viseleti kultúrájával, társadalmi viszonyaival foglalkozó szakemberek számára -  
nemcsak hazánkban, de szerte Európában -  Kiskunhalas neve nem csupán ismerősen 
cseng, hanem valósággal külön fogalom! Mindez két olyan megkapó szépségű, 
ugyanakkor kiemelkedő tudományos értékű kincsleletnek köszönhető, melyek 1876- 
ban, majd 1941-ben jutottak napvilágra, a város akkori határában. Előkerülésük óta 
gyakorlatilag nem születhet olyan témába vágó szakmunka, a nagyközönség érdek
lődését is kielégítő reprezentatív kötet, mely valamilyen formában ne tárgyalná e 
leleteket, vagy legalábbis azok egyes részleteit. Mindkét leletegyüttes a Magyar 
Nemzeti Múzeum féltve őrzött műkincsei közé tartozik, darabjai ma is ott láthatók 
az ország leglátogatottabb középkori állandó kiállításán. (16-19. színes kép)

A középkor évszázadaiban gyakorlatilag minden társadalmi csoport arra 
törekedett, hogy a maga lehetőségei szintjén valamilyen vagyont halmozzon föl, 
amit elsődlegesen az ingatlanok (pl. földbirtok, vár, udvarház) és a hozzá kapcso
lódó javak (művelő munkaerő és állatállomány) határoztak meg. Ez értelemszerűen
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elsősorban a felsőbb csoportok tulajdonlásában jelentkezett (legyen az földesúr, 
módos városi polgár vagy egyházi közösség), a jobbágyság lehetőségei jóval beha- 
tároltabbak, részlegesek voltak.

A vagyon másik megjelenési formája -  a készpénz mellett -  a luxus tárgyak fel
halmozása volt, természetesen minden esetben a társadalmi-vagyoni ranglétra 
különböző fokainak megfelelő mértékben. E luxus cikkek -  a világi és egyházi 
kezekben egyaránt felgyűlő arany- és ezüstékszerek, étkészletek, drága kelmékből- 
prémekből készült ruhák, kárpitok, szőnyegek, díszfegyverek, értékes mise felsze
relések, egyéb kegytárgyak, könyvek stb. -  nem csupán használati szerepet töltöttek 
be. Nem is csak tulajdonosuk rangját és társadalmi presztízsét, vagyonát voltak 
hivatottak tükrözni. Olyan „befektetést” is jelentettek, amely -  kiegészülve a kész
pénz tartalékokkal -  minden rendkívüli helyzetben mozgatható, menthető vagy fel
használható tőke volt.

Romlandó anyaguknál fogva e luxusjavak jórésze mára -  sajnos -  csupán írott 
források nyomán ismert (végrendeletek, hagyatéki leltárak, vámnaplók és árszabá
sok, periratok). Ezért is bírnak olyan jelentős forrásértékkel azok a maradandó fém
anyagú, jobbára pénzekből, arany-ezüst ékszerekből, egyéb ruházati kiegészítőkből 
és díszedényekből álló együttesek, mint amilyenek a kiskunhalasi kincsleletek vagy 
rokon társaik. A tárgyak mennyisége, összetétele, minősége és művészi kivitele, 
nemesfém tartalma -  no, meg az őket kísérő pénzek vásárlóértéke -  igen sokat 
elárulhat a tulajdonos vagyoni-társadalmi helyzetéről.434

E kincsek földbe kerülése mindig valamilyen vészhelyzetet (háború, rabló táma
dás, tűzvész, járvány stb.) jelez, melynek során a tulajdonos legfontosabb értékeit 
sebtében, menekülve volt kénytelen összekapkodni, s edénybe-zsákba rakva a 
földbe rejteni. Amennyiben e kincsek forráskritikai vizsgálata tisztázni képes az 
elrejtés hozzávetőleges idejét, szerencsés esetben -  a környék írott történeti emlé
keivel összevetve -  akár fény is derülhet az elrejtő kilétére, s az elrejtés kiváltó 
okaira.

Mindig izgalmas kérdés: mi történhetett az elrejtőkkel? Hiszen a veszély elmúl
tával nem tértek vissza értékeikért, azokra csak az utókor bukkant rá. Vajon a 
menekülés során elpusztultak? Vagy szerencsés túlélőként egyszerűen nem találtak 
vissza a rejtekhelyre? Kérdések tömege, melyek megválaszolására csak akkor tehet 
kísérletet a szakember, ha a kincsek tárgyait és előkerülési körülményeit hiányta
lanul ismeri. Éppen ezért rendkívül lényeges volna, hogy e leletekre régész bukkan
jon rá, de ilyesmire a magyar tudomány történetében nemigen volt még példa.

1876 április 23-án Vilonya Antal halász a Fehértói-tó alsó végénél, a „Kis- 
itatónak” nevezett helyen a szokatlanul erősen leapadt víz peremén furcsa csil
logásra lett figyelmes. Az iszapból kimosódott aranyozott „ezüsttálra” (csészére) 
bukkant, benne és körülötte ékszerekre. (15. kép, 16-18. színes kép) A hely ma már 
nem azonosítható biztosan, a kérdéssel legutóbb foglalkozók -  Wicker Erika és 
Trillsam Márton -  úgy vélik, hogy a Nagy Szeder István-féle 1932. évi Kiskunhalas-
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1 .

15. A Kiskunhalas-fehértói kincslelet 1879-ben, még csaknem hiánytalanul. 
M agyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Adattár Múzeum Történeti Gyűjtemény 2073/1984. 

Kloess fényképész felvétele. Parádi Nándor 1 9 9 0 .1. tábla nyomán
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térképen a tó déli csücskében jelölt Rácitatóval lehet azonos.435 Véleményükben -  
egyéb megerősítő adat birtokában -  e sorok írója is osztozik: Gőzön László 1813. 
évi, a város levéltárában őrzött Fehértó-térképe egyetlen itatót jelez csak, mégpedig 
a „Ráczitatót”, ugyancsak a megfelelő, déli ponton.436

A hazai múzeumügy és a tudomány óriási szerencséjére a nevezetes leletegyüttes 
nem kallódott el kézen-közön, műkereskedőknél vagy legrosszabb esetként külön
böző ékszerészek olvasztó tégelyeiben. Szilády Áron lelkész, Halas jeles szülötte, a 
híres nyelvész és irodalomtudós akadémikus (egyben parlamenti képviselő) időben 
értesült az eseményekről és közbelépett. Azonnal a helyszínre sietett, a lelőkörül
ményeket azonnal tisztázta és lejegyezte. A leleteket összegyűjtötte. Azok előbb a 
halasi református gimnázium gyűjteményébe, majd pontosan nem tisztázott 
körülmények között a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, 1878. február 5-én. E 
biztonságosnak tűnő végkifejlet ellenére a lelet számos viszontagságon esett még át, 
több darabja eltűnt, néhány visszaazonosítását Parádi Nándor végezte el, az együttes 
rekonstruálásakor.437

A Fehértóról előkerültleletek:

Edény: 1. Aranyozott ezüst csésze, öblét ún. „hólyagok” tagolják, ezek közeit 
dús növényi ornamentika díszíti. Közepét hatkaréjos keretbe foglalt, rozetta díszes 
medalion-betét tölti ki. Fenekén bekarcolt jelek, csak egy felirat olvasható: „alber- 
ti”. (15. kép 10., 16. színes kép)

Préselt, felvarrható ezüst lemezdíszek, esetenként aranyozással (17. színes kép):
2. A kerek lemez gyöngysordíszes peremén körbefutó „MAGISTER SINKA” fel
irat, a középmezőt torna sisakos -  takaros -  pajzsos (körülötte hold és csillag, 
növényi ornamentika) címer tölti ki. (15. kép 15.) 3. A kerek lemezen négylábú állat 
(farkas?), körülötte apró rozetták. Hátlapján kapcsolótagra utaló, ráforrasztott le
mezpánt töredék. (15. kép 18.) 4. A kerek lemez hatkaréjos középmezejében jel
legzetesen gótikus „S”-tartású nőalak, dús növényi ornamentikával. (15. kép 14.) 
5-6. Korongpár, a középmezőt 6-6 kerek, plasztikus medalionba foglalt rozettasor- 
ból összeálló karéjos keretező rendszer tölti ki, közepükön 1-1 „málnaszem”. (15. 
kép 12-13.) 7-8. Korongpár, a hólyagsoros keretezésű középmezőt gótikus majusz- 
kulás „N”-betű díszíti. Az egyiken kapcsolótaghoz tartozó fedőlemez csonkja. (15. 
kép 7-8.) 9. Szögletes lemeztöredék, sarkain rozetta díszes, a kerek középmező pon- 
colt. (15. kép 16.) 10-11. Korongpár, a hólyagsoros peremű középmezőt hatkaréjos 
keretbe foglalt „hárpia” (emberfejű, madártestü lény) díszíti. Az egyik tagon az 
akasztó hurok, a másik tagon a horgot takaró lemez látható. /Elveszett, csak a 
Hampel-féle leírásból és a Kloess-féle fotóról ismert./ (15. kép 9. 11.) 12-13-14.(?) 
E három lemezdísz léte csak a MNM 1878. évi rajzoltatáskor készült átvételi 
jegyzőkönyvből ismert. /Valószínűleg töredékes és értékelhetetlen voltuk miatt már
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Hampel közlésében sem szerepeltek, a Szilády által jelzett 21 tárgyból így lett csak 
18 leírt darab/ Csat: 15. Nagyméretű, széles testű kerek lemezcsat, bordás perem
mel, bevésett, geometrikus díszítéssel, /visszaazonosítása újabban sikerült/. (15. kép 
17.) Lemezfejes ezüst gyűrűk (18. színes kép): 16. Huzalkarikás, kerek fején vésett 
gótikus „D” majuszkula. (15. kép 2.) 17. Pántkarikás, kerek fején vésett gótikus „I” 
majuszkula, két oldalán stilizált levéldísz. (15. kép 1.) 18. Pántkarikás, rombusz 
alakú fején „h” minuszkula és pont díszek. (15. kép 5.) 19. Huzalkarikás, kerek fején 
vésett gótikus „B” majuszkula, két oldalán stilizált levéldísz. /Elveszett, csak a 
Hampel-féle leírásból és a Kloess-féle fotóról ismert./ (15. kép 3.) Öntött pecsét
gyűrűk (18. színes kép): 20. Ezüst, nyolcszög alakú pecsétlőlapján vésett ábra: tal
pas keresztből kihajló liliom, a szirmok közti terekben rovátkolt kitöltés. A liliomtól 
jobbra félhold és fölötte csillag, balra „P”-betű olvasható /visszaazonosítása újabban 
sikerült/. (15. kép 4.) 21. Az előzővel azonos típusú, sárgaréz (?) anyagú, pecsét- 
lőlapja lekopott. /Elveszett, csak a Hampel-féle leírásból és a Kloess-féle fotóról 
ismert./ (15. kép 6.)

Az alsó-bodoglári kincslelet lelőkörülményeiről ma még jóval kevesebbet tu
dunk. Csupán annyit, hogy 1941 tavaszán jutott napvilágra, valószínűleg abba a 
vörös, korongolt, tagolt, kihajló peremű 15. századi fazékba rejtve, mely a 18 éksze
rekkel és a 2312 db pénzzel együtt jutott a Magyar Nemzeti Múzeumba.438 (19. 
színes kép)

Az Alsó-Bodoglárról előkerült leletek:

Ékszerek: 1. Préselt, ezüst lemezdísz aranyozással. A középmezőt 6 kerek, 
plasztikus medalionba foglalt rozettasorból összeálló karéjos keretező rendszer tölti 
ki, középen külön ráforrasztott, zománcozott hatágú csillagrozettával. 2. Téglalap 
alakú, két öntött technikájú lemezből összeforrasztott veret. Sarkain szakállas férfi 
fejek (maszkok), rácsmintás peremezéssel. A lemez síkjából kiemelkedő rekeszes 
középmezőben tükör vagy zománc berakásra utaló amalgám-nyomok. 3. Ezüst -  
valószínűleg több huzalszálból fonott karikájú -  karperec trapéz alakú lemezvég 
töredéke, kettős sodrony keretezéssel, kőfoglalat maradványával. Vélhetően pártá
hoz tartozó verettípusok: 4-7. Félgömbös ezüst pitykék (3 kisebb, 1 nagyobb), 
peremükön 2-2 felvarrást szolgáló lyukkal. 8-9. Kisméretű, kerek, préselt ezüst 
lemezkék, rozetta-szerű díszítéssel. 10-12. Egykor nagyobb, majd másodlagos fel- 
használáshoz körbenyírt, töredékes aranyozott ezüst préselt lemezdíszek /egy „eper
szem” díszű, egy tölgyfa leveles, egy madár szárny- ill. lábrészletével./. Ezüst pityke 
gombok: 13-18. Különböző méretűek, egy kivételével szabályos gömbtestüek, 
díszítetlenek. A lapított gömbtestű, díszített példány alsó felét bepréselt körökből 
összeálló rozetta ékíti.
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A kísérő pénzek:419

Aranyak: Zsigmond forintjai (2 db: 1402-1437, CNH. II. 119a., Huszár Lajos
1979. 573.), velencei zecchino (1 db: Tom. Mocegino, 1414-1423). Ezüst dénárok: 
Nagy Lajos veretei (2 db: 1373-1382, CNH. II. 89a., Huszár Lajos 1979. 547., 2 db: 
CNH. II. 94a., Huszár Lajos 1979. 547.), Mária veretei (5 db: 1383, CNH. II. 114., 
Huszár Lajos 1979. 566., 3 db: 1384-1395: CNH. II. 116., Huszár Lajos 1979. 569.), 
Zsigmond veretei (285 db: 1390-1427, CNH. II. 121., Huszár Lajos 1979. 576.). 
Alacsony értékű, rosszezüst váltópénzek, fillérek /ill. ducat, parvus, quarting/: Zsig
mond veretei (1837 db: 1387-1427, CNH. II. 125a. és 125c., Huszár Lajos 1979.
580., 4 db: 1404-1405, CNH. II. 125b., Huszár Lajos 1979. 581., 1 db: 1402, CNH. 
II. 126., Huszár Lajos 1979. 582., 175 db: 1427-1430, CNH. II. 128., Huszár Lajos 
1979. 584.) Egyéb kis értékű ezüst veretek: 1 db Szörényi báni veret, 15 db havas
alföldi veret (talán Mircea), 1 db bizonytalan.

Mint említettük, a fehértói és bodoglári kincsek irodalma „tengernyi”. Kutatói 
nemzedékek egész sora foglalkozott darabjaik régészeti, ötvösségtörténeti vonat
kozásaival, igyekezvén azokat minél több szempontból és átfogóbban, pontosabban 
beágyazni a térség és a kor művelődéstörténetébe.440 Ez némileg mentesít a tárgyak 
túlságosan is beható ismertetésétől, párhuzamaik tételes felsorolásától, lehetővé téve 
néhány új szempont és vonatkozás részletesebb kifejtését.

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a fehértói és bodoglári kincsleletek tárgyai 
-  stiláris-kulturális és időrendi szempontból egyaránt -  különböző rétegre bont
hatók, hajdani gazdáik gyűjtésüket már valamikor a 13. század végén megkezdték, 
több generáció kezén gyarapodtak tovább, az anyag gerincét 14. századi emlékek 
adják. Földbe kerülésükre pedig a 15. század első harmadában került csak sor.

A fehértói lelet korai, 13. század végére -  14. század elejére tehető magvához 
sorolható a kerek ezüst csat (15. tétel), korai előképei már tatárjáráskori kinc
seinkben feltűnnek.441 Kiemelkedő jelentőségű -  e tekintetben is -  a „MAGISTER 
SINKA”-köriratos, címerképes lemezdísz (2. tétel). Már Szilády Áron kutatásai fel
hívták rá a figyelmet: a név egy ténylegesen létező személyhez köthető. Sinka 
mester először 1299-ben tűnik fel a forrásokban, 1300-ban III. András jutalmazza 
meg vitézi tetteiért. Károly Róbert belső familiárisai közt is ott találjuk, számos had
járat hűséges katonájaként, kinek 1317-ben Trencsén ostromakor bekövetkezett 
halálát maga a király is gyászolta, s külön oklevélben emlékezett meg érdemeiről. A 
lemezdísz, vagy legalábbis a préselőminta korára nézve további adalékokat nyúj
tanak a címerkép elemei, melyek megfelelnek a 14. század első évtizedeiben 
hazánkban is meggyökeresedő nyugati heraldikus szabályoknak (Szécsényi Tamás 
erdélyi vajda /1320-1342/ és Drugeth Vilmos nádor /1338/ pecsétjei).442 Sokan 
Sinka mesterben látják a kincs gazdáját, figyelmen kívül hagyva többek közt a lelet 
felső időhatárát is, melyet a két öntött pecsétgyűrű látszik kirajzolni (20-21. tétel). 
Ma ismert legközelebbi és legkorábbi párhuzamuk -  „luxuskiadásban” -  Kanizsai
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János 1386 és 1404 között használt pecsétgyűrűje, mely a fehértói példányokat is a 
15. század elejére valószínűsíti.443 A földbe kerülés tehát a legjobb esetben is csak 
Sinka halála után 80-100 évvel következett be, így legfeljebb unokái jöhetnének 
szóba tulajdonosként. Bővebb tárgyalására még visszatérünk.

A bodoglári kincslelet esetében még nyilvánvalóbb a tág belső időhatár. Itt a 
legkorábbi tárgynak a karperec sodronykeretezésü lemezvége (3. tétel) tekinthető. 
Legközelebbi „hazai” párhuzamainak az ún. „tokaji kincs” és a Nagyszeben mellet
ti Omláson lelt kincs karperecéi tekinthetők, előképeik a Balkánig vezethetők visz- 
sza. Utóbbit a vele rejtett pénzek zárt horizontja a 13. század utolsó -  14. század első 
negyede közé keltezi.444 Kulturális kötődésiről még lesz szó. A bodoglári kincs 
pénzei -  különösen a Zsigmond uralkodásának utolsó éveihez kötődő verettípusok 
(1427 és 1437 között vert példányok) -  a lelet földbe kerülésének korát viszont 
határozottan a 15. század második negyedére helyezik.

Mint említettük, mindkét kincs meghatározó gerincét 14. századra keltezhető 
ötvösmnukák (csésze, préselt és öntött lemezdíszek, pitykék, pitykegombok, vésett 
díszü fejesgyürük stb.) adják, melyek minden gond nélkül beilleszthetők a kor más 
kincsleleteinek és a templom körüli temetők ékszer és viseleti anyagának körébe. A 
templom körüli temetők anyagának és párhuzam-tömegeinek felsorolása meghalad
ja e munka kereteit, de a kincsleletek vonatkozásában is a puszta felsorolással kell, 
hogy beélje a Tisztelt Olvasó: a Halashoz ugyancsak rendkívül közeli Kelebia445 
mellett ide sorolható Körmend (Vas m.),446 Emesztháza (volt Torontál m„ Banatski 
Despotovac, Szerbia),447 az ún. „brassai kincs”,448 valamint a „hajszállal” korábbi 
(13. század utolsó negyede-vége) Szabadbattyán-somlódombi lelet (Fejér m.).449

Az időrendi rétegek mellett mindkét kincsleletben megfigyelhető egy kulturális 
eredet szerinti rétegzettség is, ami a lehetséges tulajdonosi kör felrajzolásához 
nyújthat az eddigieknél valamivel újabb, árnyaltabb képet.

Ennek „felgöngyölítését” kezdjük az ún. korongpárokkal (Fehértó 3., 5-6., 7-8. 
és 10-11.tétel, valamint Bodoglár Fejértó 5-6. tételével rokonítható 1. tétele). A 14. 
századi préselt díszlemezek lelettípusán belül sajátosan elkülönülő csoportot alkot
nak e párosán előforduló, többnyire nagy méretű díszkorongok. Ezeket az eddigi 
kutatás -  elsősorban Kovács Éva alapmunkája nyomán -  egységes leletkömek te
kintette. Kovács Éva eredetét -  Viollet-le-Duc alapján -  a bizánci udvari díszruhák 
tüszerkezet nélküli, rávarrt ékességeire vezette vissza, melyek a 12. századtól (talán 
a szentföldi zarándoklatok és keresztes hadjáratok révén érvényesült kulturális hatá
sok részeként) Nyugat-Európában is meghonosodtak. Európa e vállékszereket 
annyiban formálta a saját arculatára, hogy azokat -  ugyancsak tüszerkezet alkal
mazása nélkül -  a palástkötő zsinórok ill. pántok elfedésére használta (Tasselmantel, 
tasseau). Magyarországi megjelenésük a 13. század második felére-végére tehető, 
ennek tárgyi bizonyítékai a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, sassal díszített ún. 
„Balog-nem ékszere” és az annak analógiái alapján felrajzolható, még nem préselt 
technikájú leletkor. Első írott nyomai talán már István herceg híres számadásában
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felismerhetők, a későbbi nemesi hagyatéki leltárak „násfa” kifejezése velük tűnik 
azonosíthatónak. E palástékszerek későbbi generációjának látszottak azok a nagy
méretű, immár préselt lemezes (egy kelebiai példány esetében öntött) páros díszko
rongok, melyek Halas környéki kincslelelteinkben, továbbá Kelebia, Emesztháza, a 
„brassai” kincs, valamint az első négyszállási lelet anyagában feltűntek.450

Egy Fejér megyei kun szállás, Sárosd/Jakabszállás templom körüli temetőjéből 
való kapcsolótagos korongpár vizsgálata kapcsán a 80-as években e sorok írója az 
eddiginél differenciáltabb képet kísérelt meg fölvázolni a kérdésről, vagyis a tárgy 
kulturális gyökereiről, s annak hordozóiról.451 E munka most lehetőséget teremt az 
azóta felmerült újabb adatok és szempontok beépítésére is.

A felvetések közül az első és legfontosabb: a korongpároknál a kapcsolótagok 
megléte, avagy hiánya alapvető funkcionális különbséget takar, másfajta viseleti 
formát tételez fel. A kétféle anyagcsoportot tehát el lehet különíteni. A Kovács Éva 
által felrajzolt művelődési körbe tartoznak a kapcsolótag nélküli korongpárok, 
vagyis násfák, palást ékszerek. A másik csoport a kapcsolótaggal ellátott anyag.

A kapcsolótagos korongpárok legközelebbi formai rokonai nem a palástdíszek, 
hanem a 7-8. századi avar mellboglárok. Ennek lehetőségét -  László Gyula nyomán 
-  már B. Oberschall Magda is felvetette az első ismert jászdózsai (négyszállási) 
példány kapcsán, különösebb szakmai visszhang nélkül. Az avar változat kiala
kulása -  a témát időközben részletesen kibontó -  Garam Éva, Kürti Béla és Wicker 
Erika kutatásai alapján ma már pontosabban foglalható össze. Az avar boglárok 
szintén bizánci eredetűek, de nem a rávarrt ruhadíszek, hanem az övkapcsok 
funkcionális szerkezetét egyéb dísztárgyak (korongfibulák, dobozkák) formai és 
díszítő elemeivel vegyítve alakultak ki, a nomád női, esetleg férfi viselet igényeinek 
megfelelően átformálva. (A bizánci kisugárzás másfajta vonulatát jelzi a Sutton 
Hoo-i darab.)452 Az avar kutatás eredményeihez hozzájárulva kívánja e sorok írója 
megjegyezni: szerkezeti és formai szempontból a páros ruhakapcsok legközelebbi 
párhuzamai a thesszáliai Meteorák jól ismert kolostoregyüttesének kincstárában 
(Methamorphosis kolostor gyűjteménye) lelhetők fel, bizánci ortodox miseruhák 
díszövein.453 Az avar változatok kapcsán jelzett bizánci előképek tehát a 16-17. 
századig bizonyosan töretlenül éltek tovább az ortodox keresztény kultúrkörben.

Az avarokra visszatérve: e bizánci hatásra, s kezdetben bizánci tárgyakból is 
„eszkábált” viseleti elem a 2. avar hullámmal jelent meg a Kárpát-medencében. 
Viszont hamarosan az önálló, helyi kézművesség produktumává vált. E boglárok 
sorsa igen hasonló a ráhúzott lemezgömbös fülbevalók tárgy történetéhez: az avarság 
önálló történelmi szerepének lezárulásával eltűnnek a szűkebb térségből. így a hon
foglaláskori viseletben már csak ritkaságként vannak jelen: rombusz alakú veretek 
formájában egy kömpöci sírban.454 Ma ismert korabeli analógiái Kárpát-medencén 
kívüliek, talán az etelközi évek művelődési kölcsönhatásait is jelezve, a mind aktí
vabb bizánci kulturális befolyás alá kerülő orosz peremterületekről. (Csemyigov, 
Gulbiscse).455 A kapcsolótagos ékszerek legközelebbi feltűnése a Kárpát-meden
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cében már a mi „sárosdi-típusú” kapcsolótagos korongjaink 13-14. századi lelet
körét jelenti.

A kapcsolótagos korongpárok és a valódi palástdíszek tehát eredetüket tekintve 
közel azonos gyökérnek (bizánci-balkáni), de alkalmazási módjuk és felhasználói 
körük, elsődleges hordozóik szerint eltérő művelődéstörténeti keretbe ágyazódnak. 
Megkockáztatható, hogy hazánkba kerülésük is két eltérő -  egy áttételesebb nyugati 
(palást kapcsok) és egy közvetlenebb délkeleti (boglárpárok) irányú -  beáramláshoz 
kötődik. Már az 1980-as években is feltűnő volt, hogy a 13-14. századi kapcsolóta
gos változatokat földrajzi és etnikai-kulturális szempontból egyaránt meghatározott 
körben lelhetjük csak fel hazánkban. E kör alaplelőhelye már ekkor is a négyszál
lási jász temető volt, ahonnan az első dolgozatban közölt példányok túlnyomó 
hányada származott, s ahol végre a mellen, kapcsolótagos párban való előkerülést is 
hitelesen dokumentálták. Az akkor is feltűnő leletsűrüsödést Selmeczi László a két 
négyszállási temetőben folytatott újabb feltárásai -  több mint egy tucat újabb 
példány előkerülésével -  azóta még plasztikusabbá tették, megjelenését már a 13. 
század második felére kimutatták a jász emlékanyagban. Selmeczi László kutatásai 
egyéb irányban is kiterjedtek: sikerült kimutatnia a tárgytípus bizánci peremterü
leteken való létezésének újabb nyomait, így havasalföldi 14-15. századi előfor
dulását, s a korábban csak fotóval illusztrált, kaukázusi alán (őszét) és szórványos 
török népcsoportok (karacsájok) körében a századfordulóig továbbélő viseleti 
szokását, immár pontos néprajzi leírásban.456 A szűkebb leletkor többi lelőhelyét 
Kiskunhalas-Fehértó, Emesztháza, Kelebia kincsegyüttesei, s a még mindig csak 
leírásból ismert „Brassai-kincs” jelenti. Kelebia szorosabb bevonása új fejlemény, 
az első közlés alkalmával csak a tényleges palástkorongok kerültek tárgyalásra. 
Elkerülte ugyanis figyelmemet, hogy a teljességében máig nem közölt együttes -  
Kőhegyi Mihály alapismertetéséből kimaradt darabjai közül -  két kapcsolótagos 
boglár (egy kerek és egy csillag alakú) is szerepel H. Tóth Elvira ötvöstechnikai 
cikkében, bár csak hátlapok fotói formájában.457 Hasonlóan kell a leletkört 
kibővíteni a fehértói kincs lemez-nyúlvány töredékes farkasos-lemezével (3. tétel).

E kincseket — a sírleletekhez hasonlóan — térképre vetítve kiderült, hogy csaknem 
mindegyikük valamilyen formában kapcsolatba hozható a Négyszállás (Berény- 
szék) és Sárosd/Jakabszállás (Hantos-szék) esetében egyértelműen tapasztalt jász 
ill. kun népességgel. Ahol ez netán vitatható volt (a magyar királyság déli perem
területei), ott földrajzilag még intenzívebben volt érzékelhető a közvetítő nélküli, 
elsődleges bizánci-balkáni hatás.

A z  emesztházi lelet a kun Szentelt-szék déli peremvidékén került elő. Ha elrej- 
tőjének kun volta netán kétséges is, az együttes intenzív déli kapcsolataira nem csak 
egyes tárgyai utalnak, hanem kísérő pénzek is: szerb és török érmek, köztük 
Lazarevic István szerb despota (1389-1427) ezüst garasa.458

A meghatározóan ugyancsak 13-14. századi tárgyakból álló „brassai kincs” 
előkerülési helye hasonló bizonytalanságot jelenthet az elrejtők mivoltát illetően.
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Csupán annyi állítható egyértelműen, hogy Brassó vidéke Moldva és Havasalföld 
intenzív bizánci-balkáni kulturáltságú területével szomszédos, s a földbe kerülés 
időpontjául három esemény is szóba jöhet: Brassó környékének 1395., 1421. vagy 
1434. évi oszmán dúlásai.459

E sorok írója korábbi vélekedésében -  miután Brassó és vidéke szerves része volt 
a tatárjárás előtti milkói kun missziós püspökségnek (a Barcaság maga is Bare kun 
vezérről nyerte nevét) -  nem zárta ki, hogy e vidék kun és jász túlélő szórványok 
által még a 13. század után is lakott lehetett. A felvetés gyenge pontja, hogy konkrét 
írott források a 14-15. század folyamán sajnos nem jelzik Brassó környékének ilyen 
szórványokkal való népesültségét.

Fontos, új fejleményeket hozott Benkő Elek összefoglalója Brassó középkori 
népesség- és települési viszonyairól. Eszerint amellett, hogy Brassó volt a nyugat
európai kereskedelem kapuja Moldva és Havasalföld felé, 14-15. századi etnikai
kulturális képét jelentős bolgár-görög-román komponens is színezte. Kereskedő 
kolóniájuk a mai belvárost övező falaktól É-ÉNY-ra terült el, neve „Bolgárszeg” 
volt. Fatemplomát 1399-ben említi először a forrás.460 Nem zárható ki tehát az sem, 
hogy a „brassai kincs” tulajdonosait e balkáni kolónia népességében keressük.

Első pillantásra hasonlóan kilógni látszik a kunokhoz vagy jászokhoz köthető 
együttesek sorából a kelebiai és a fehértói kincs, miután azok konkrét magyar 
történeti személyekhez kötődő leleteket is tartalmaznak (Sinka mester, Pál macsói 
bán felesége, Kós asszony díszlemezei). Amint azonban arra Pálóczi Horváth And
rás már korábban felhívta a figyelmet: nem szabad elfelejteni, hogy a fehértói, 
bodoglári és kelebiai darabok egy több generáción át felgyűlt együttes részei, földbe 
kerülési helyük vitathatatlanul a kun Halas-szék területe (lásd kun szállások adat
tára), melyhez egyik vélt magyar tulajdonost sem fűzte forrásokkal igazolható kap
csolat. Elrejtésükre a 15. század első harmadának végén, a tárgyak készülése után 
100-120 évvel került sor. Ajándék, vásárlás, vagy éppen a konkrét verőtő véletlen- 
szerű újbóli használata is magyarázat lehet az egyedi feliratos lemezdíszek kunok
hoz való kerülésre.461 Ezt látszik megerősíteni V. Székely György korábban már 
említett felismerése is: a kelebiai kincs egyik díszlemezén olyan csöbörsisak látható, 
melyen a kor heraldikai szabályai szerint a tulajdonos úri család hagyományaival 
összefüggő állatalak ül, mégpedig a Csertán-nem nevéhez kötődő csuka. Óhatat
lanul felvetődik a lehetőség, hogy az elrejtett kincshez Köncsög ispán kései leszár
mazottaihoz is köze lehet.462

A kincsleletek kronológiai és műveltségi rétegeit vizsgálva már számos kutató463 
megállapította: e kincsek mindegyikének alapmagvát, legkorábbi (13. század máso
dik fele) rétegét egy rendkívül intenzív bizánci-balkáni, esetleg velük rokon keleties, 
kaukázusi-pontusi kapcsolatokat bizonyító ékszercsoport alkotja. Ilyen ékszer a 
bodoglárpusztai kincs karperecé, pontosabban annak filigránsodronyos véglemez 
töredéke, balkáni párhuzamainak hosszú sorát legutóbb Mesterházy Károly tekin
tette át.464 Hasonlóak az emesztházi, brassai és kelebiai kincsek filigrános vagy
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vésett díszű láncos-csüngős, ráhúzott lemezgömbökkel díszített hajkarikái, s a 
kelebiai kincs ugyancsak filigránsodronyos lemezkarperec párja. Utóbbi legköze
lebbi, s szinte egyetlen hazai analógiáját -  akárcsak a lemezgömbös hajkarikák 
egyszerűbb fülbevaló változata esetében -  Pálóczi Horváth András mutatta ki a 
Balota pusztai előkelő kun nő ékszerei körében.465 A brassai kincsben egy, a hazai 
környezetben szinte teljességgel idegen, a Kubán vidékéig mutató kérdőjel alakú 
fülbevaló is feltűnik, egyetlen hazai előfordulására Biczó Piroska bukkant 
Kecskeméten.466 A túlságosan is egyszerű, már a bronzkor óta ismert alapformája 
miatt némi fenntartással vonhatjuk csak e körbe a bodoglári kincs félgömb alakú, 
két-két lyukas felvarrható pitykéit. Mindenesetre ilyenek bukkannak fel a balotai 
kun hölgy díszes fejfedőjén, 14. századi anyagként Szabó Kálmán Kecskemét 
környéki kun szállástemetőiben és az ugyancsak Halas-széki kun Csengele-Bogár- 
hát 12. sírjában. Balkáni előképeiket Pálóczi Horváth András mind a tárgyi, mind az 
ábrázolásos emlékanyagban kimutatja, főként Bulgária és Szerbia területén: a vég
eredményben ugyancsak bizánci gyökerű balkáni női fejdíszek (sokai) fém hom
lokdíszeiből levezetve.467

Ezen „kun gyanús” alapcsoportot ha összehasonlítjuk az egykorú magyar, tehát 
a tatárjárás után földbe rejtett, 13. század második fele -  14. század eleje közé tehető 
kincsleletekkel (Geszt, Zalaszentgrót, Esztergom-Kőláb, Szabadbattyán) plasztiku
san kirajzolódik idegenségük a magyar viselethez, de még a tezaurált értékek 
összetételéhez képest is.468 Ennek a fordítottja is igaz: a nyugati kultúrát a kun földön 
elásott kincsek korai rétegében csupán a csillag alakú csatok és néhány öntött veret 
(Kelebia, Emesztháza) képviselik.469 A 13-14. század fordulójától rárétegződő má
sodik csoportot már olyan leletek (csészék, préselt díszlemezek, gyűrűk, gombok) 
határozzák meg, melyek tökéletesen megegyeznek az egykorú körmendi lelet470 
ötvösmunkáival, lényegében egyetlen anyagcsoport kivételével: ez a bizánci-avar 
funkcionális előképekre visszavezethető kapcsolótagos boglárok köre, mely a többi, 
lassanként „kikopó” balkáni viseleti elemnél -  úgy látszik -  némileg tovább élt.

A fenti jelenségek értelmezéseként fogalmazódott meg a feltevés: az elsődlege
sen jász és kun sírokban (Négyszállás, Sárosd-Jakabszállás) vagy zömmel kun 
területen (esetleg annak közvetlen közelében földberejtett), de eddig kizárólag rend
kívül erős bizánci-balkáni hatásokat mutató alaprétegű kincsekben (Bodoglár, 
Fehértó, Kelebia, Ernesztháza, „brassai” kincs) feltűnő és ismét csak bizánci/késő- 
avar előképekkel rendelkező kapcsolótagos boglárok kulturális jelzőszereppel bír
hatnak. A Kárpát-medencében -  néhány déli peremvidéktől eltekintve (Brassó, 
Emesztháza), ahol közvetlen moldvai, havasalföldi vagy É-szerbiai kapcsolattal is 
számolhatunk -  hordozóik a már a kaukázusi, ill. déloroszországi korszakukban is 
intenzív bizánci művelődési hatás alá került, s 1246 táján egyenesen a Balkánról vis
szaköltöző jászok és kunok. Az ország belső területein más előfordulásokat nem 
ismerünk.471 A kapcsolótagos boglárok beépülése anyagi kultúrájukba érdekes mó
don azonos képet mutat a ráhúzott lemezgömbös fülbevalók avar majd kun analóg
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divatjával. Az avar és jász-kun hasonlóságok természetesen semmiféle népi kötő
dést sem vethetnek fel. Az időbeni távolság és a népi sajátosságok mellett is létező 
közös pont: a keleti, steppei eredet és alapműveltség, melyet több évszázados 
különbséggel, de ugyanazon bizánci magaskultúra érintett meg. A boglárok azonos 
módú használatát, átalakítását, a pusztai életmódhoz funkcionálisan igazodó, s ezért 
lényegi elemeiben alig változó viselet másképp nem is engedhette meg.

E boglárpárok vélhetően legkorábbi csoportját a hólyagdíszes variációk alkotják. 
Ezek első példányait nem kell feltétlenül a 13. század utolsó évtizedeitől feltüne
dező helyi, gótikus ízlésű műhelyekhez kötni. Az e lemezeket meghatározó kitöltő 
motívum és ötvöstechnika (mint az ilyen jellegű, kerek tárgyak legkézenfekvőbb 
díszítési rendszere) például feltűnik már -  ásatója szerint pajzsdíszként -  az Ural 
folyó menti, 12-14. századi lebegyevkai kun, esetleg aranyhordai temető egyik har
cossírjában.472 A többször hivatkozott Balota pusztai kun előkelő nő, avagy a bul
gáriai Kaliakra 13-14. századi préselt-rávarrt díszlemezei -  a balkáni-bizánci kap
csolatok révén -  a technika korábbi elsajátításának lehetőségét tovább erősítik. Ezen 
archaikus, bizánci előképekből származó (?) alapforma (Sárosd, Emesztháza, 
Brassó, Négyszállás) a négyszállási tapasztalatok szerint aztán tovább él a 14.század 
végéig, de mind több a már helyi, magyar készítmény is körükben. Az egyszerű 
hólyagos korongok körében a későbbi generációk darabjai nehezen különíthetők el. 
Viszont minden bizonnyal ilyenek a fehértói farkas-alakos csonka, valamint a hár- 
piás és majuszkulás boglárpár (3., 7-8., 10-11. tétel), továbbá a csupán hátlapjáról 
ismert kelebiai csillag alakú és rozettás példány,473 végül a négyszállási liliomos és 
heraldikus-állatalakos darabok.474 A kapcsolótagok hátlapra szerelése ezek közül 
jónéhány esetben házilagosan történhetett, a helyi piacokon beszerzett préselt dísz
lemezek másodlagos felhasználásával, utólagos kaftánkapoccsá igazításával.

Selmeczi László újabb eredményeit összevetve a különböző kun szállástemetők 
feltárásának tanulságaival, ma már az is kimondhatónak látszik: a középkori ország 
belsejében elsődlegesen jász jelenségről van szó, amely a kunság anyagi művelt
ségét jobbára csak színezte. Jász előfordulása a köznép anyagában tömeges, a kunok 
körében inkább a felsőbb rétegeket jellemzi. Kun szállástemetők anyagában Sá- 
rosd/jakabszálláson kívül sehol nem került eddig még elő. Lényegében az a furcsa 
helyzet áll elő, hogy e viseleti elem kulturális hovatartozását vizsgáló munka 
elindítója, a sárosd/jakabszállási korongpár -  előkerülési helyét tekintve -  éppen a 
kivételt jelenti az adott jász-kun műveltségi és leletkörön belül.

A laikus Olvasó számára talán túlságosan is részletező és távolra vezető elemzés 
-  reményeink szerint -  még sem volt követhetetlen. Általa megkíséreltük felvázolni 
a fehértói és bodoglári s a ma még teljességgel nem ismert kelebiai kincsek hajdani 
tulajdonosainak egy, az eddigi megoldási lehetőségektől némileg eltérő azonosítási 
változatát. Eszerint előkerülés helyük, a bennük kimutatható korai -  keleties öltöz
ködéshez igazodó, erős balkáni-bizánci hatásokat hordozó -  alapréteg gyanússá te
szi, hogy hajdani tulajdonosaik a Halast övező kun szállásterület népéből kerültek ki.
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A bodoglári kincs hajdani gazdái valószínűleg nem tartozhattak a helyi kun tár
sadalom csúcsához (szállásukként Harka, Kötöny, Szánk, vagy éppenséggel maga 
Bodoglár is szóba jöhet, 1. kun szállások adattára). Féltve őrzött, szülőről-gyermekre 
szálló, gyakran csupán töredékek formájában megmaradt, máskor toldozott-foldo- 
zott ékességeik egy hajdan jobb napokat látott, középrétegbeli kun családot sejtet
nek, akiknek azonban a 14. század végétől már nem futotta újabb ékszerek vásár
lására. A lelet pénzbeni része -  mint a tételes felsorolásból láttuk -  a veretek kibo
csátási éveit tekintve Nagy Lajos korától (Huszár Lajos szerint a legkorábbi kiadás 
1357-re tehető) Zsigmond uralkodásának utolsó évtizedéig terjed (1427-től 
számítható az utolsó kibocsátás). A pénzanyag tehát mintegy 70 esztendőt fog át, az 
anyagilag lefelé „csúszó” család ékszerek helyett már csak készpénz felhalmozására 
képes, utolsó két generációját jelezve.

Vajon mekkora értéket képviselt a maga korában e látszólag tekintélyes, össze
sen 2312 veretből álló pénzmennyiség? Mint láttuk, legcsekélyebb részét aranyak 
alkotják (mindössze 3 db). Valamivel nagyobb mennyiséget képviselnek a jobb 
minőségű ezüst dénárok (297 db, az egyszerűség kedvéért számoljuk ide a Szörényi, 
havasalföldi és az egy bizonytalan ezüst vereteket is -  további 17 db-ot -  a vég
összeg így 314 dénár). A pénzek így fennmaradt, meghatározó tömegét a legérték
telenebb, ezüstöt alig tartalmazó váltópénzei, fillérei (parvus, quarting, ducat) 
alkotják. Huszár Lajos kutatásai szerint a 14. század végétől már általánossá vált az 
arany Ft = 100 ezüst dénár cserearány (1 márka ezüstből 600 dénárt vertek), ami 
Nagy Lajos és Zsigmond korában folyamatos és töretlen maradt. A Zsigmond-kori 
apró váltópénzek értékére nézve is vannak adataink: az 1432. évi királyi rendelet 
előtt 1 arany Ft 400 quartingot ért, 1432 után azonban -  rossz minőségük, vásár
lóértékük zuhanása miatt -  már 1000 quarting tehetett csak ki 1 Ft-ot. Mindezeket 
összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a család elrejtés előtti utolsó két generációja 
kezén felgyűlt pénz voltaképpen alig tett ki 8-11 Ft-ot.m

Amint azt már Parádi Nándor is megjegyezte, ezen összeg csupán 5 ökör 
megvásárlására lehetett elegendő.476 Bertrandon de La Brocquiére lovag, II. Fülöp 
burgundi herceg tanácsosa és asztalnok mestere 1433-ban Szeged piacáról külön is 
feljegyezte, hogy ott rendkívül olcsón, 10 Ft-ért lehet hátaslóhoz jutni, ezzel szem
ben a pesti piacon az ár már ennek a kétszerese.477 Mindebből világosan következik, 
hogy a család a 14. század utolsó és a 15. század első évtizedeiben már csak alig egy 
ló (vagy 5 ökör) árában tudott pénzt felhalmozni, ami nem vall különösebb vagyo- 
nosságra.

A fehértói kincs esetében ilyen jellegű vizsgálat sajnos nem végezhető el. Kísérő 
pénzek meglétéről nem tudunk. A kelebiai kincs tételes ismertetése is várat még 
magára. Ekszeranyaguk összetétele, minősége és mennyisége annyit mindenképpen 
sejtet, hogy tulajdonosaik anyagi-társadalmi háttere nagyságrendileg fölülmúlta a 
bodoglári lelet tulajdonosaiét. Valószínű, hogy hajdani gazdáikban kun kapitányi 
családokat kell keresnünk.
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Félő, hogy földbe rejtésük körülményeivel, kiváltó okaival kapcsolatban a meg
nyugtató, vagy legalábbis hihető, valószínű válasszal ma még adósok maradunk. 
Szinte bizonyos, hogy nem kötődnek sem a Dózsa-féle paraszt mozgalmakhoz 
(1514), sem az első oszmán-török csapásokhoz (1526), ehhez az ékszerleletek -  és 
Bodoglár esetében a pénzek -  viszonylag szilárd felső időhatárt adnak. Egyszerűen 
nincs olyan tárgyi bizonyíték, ami megfelelően áthidalná időben a Zsigmond-kor 
végétől 1526-ig terjedő korszakot: gyanúsan hiányoznak együtteseinkből például a 
Hunyadi- vagy Jagelló-kor emlékei. Annyi viszont tény, hogy a szűkebb környéket 
valamikor a 15. század középső harmadában (legkorábban az 1430-as évek végén) 
ma még forrásokkal nem igazolható, súlyos megrázkódtatás érte. Nagyjából egy 
időben kerülhetett földbe Fehértó, Bodoglár és talán Kelebia kincsegyüttese, s 
ugyanezen körbe kívánkozik a viszonylag közeli Fülöpjakabpuszta edényben elrej
tett pénzegyüttese is. Utóbbi záróérme Zsigmond kései verete (CNH II. 129.).478

Csupán félve, óvatosan vethető fel az „elrejtési hullám” magyarázatául az 1440- 
es évek interregnumának zavaros, polgárháborús időszaka, esetleg az 1450-es évek 
pestis járványa. Az írott források ma még mindenesetre hallgatnak, kincsleleteink 
nem minden titkukat tárták fel. Jut feladat bőséggel az eljövendő kutatói nemze
dékeknek is...

KECSKEMÉT KÖZÉPKORI VÁROSPECSÉTJE HALASON

Halas Tabán nevű részén 1810-ben különleges érdekességü lelet látott napvilá
got. Bikit Kováts János udvarában, gödör ásása közben egy kb. 3 cm átmérőjű sár
garéz pecsétnyomó fordult ki a földből, mely először a helyi seborvoshoz, majd még 
ugyanazon évben nemes Péter László városi tanácsoshoz, egyben kiskun kerületi 
törvényszéki táblabíróhoz került. Péter László 1832-ben a pecsétnyomót Kecskemét 
városának ajándékozta. A rendkívüli becsben tartott ereklye, egyben tudományos 
dokumentum -  a Kecskeméti Levéltár más értékeivel együtt -  sajnos a II. világ
háború pusztításainak esett áldozatul. Lenyomata, s annak fotói-rajzai azonban máig 
rendelkezésre állnak a pecséttani és művészettörténeti kutatások számára, így rejté
lyeinek megfejtése rendre rabul ejti a tudós generációkat. A kutatások tengernyi iro
dalmát és eredményeit H. Kolba Judit és Kozicz János újabb művei nyomán 
foglaljuk össze.479

A kerek pecséten kettős gyöngysorkeretben -  a szóközöket máltai kereszttel és 
pontokkal tagoló -  gótikus majuszkula felirat fut körbe: „+ • S(igillum) • CIVI
TATIS • DE • KECHKEMETH”. Az általa határolt középmezőben püspök alak 
látható, főpapi omátusban, elején palliumot idéző kereszttel, fején püspöki süveg. 
Jobb kezében alul kecskefejben végződő pásztorbot, bal kezében az Evangélium. A 
kutatások megállapították, hogy Kecskemét ma ismert legkorábbi pecsétjéről van 
szó. A püspökalak gótikus megformálása, ikonográfiái szabályszerűségei (a kecske
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fejtől eltekintve), továbbá köriratának betűtípusai a 14. század második felére he
lyezik korát. A főalakban pedig Szent Miklóst, a középkori Kecskemét patrónusát, 
középkori plébániatemplomának480 névadóját, egyben a kereskedők védőszentjét 
tisztelhetjük. Ennek az okleveles forrásadatok nem mondanak ellent: Kecskemét 
1353 és 1368 között vált mezővárossá, 1393-tól utalnak vásártartó jogára, vagyis 
Kecskemét éppen a pecsétlő keltezési idejére vált oklevélkiadásra és pecsét
használatra felhatalmazott Jogi személlyé”. Nem hallgathatók azonban el a pecsét
nyomó hitelességével kapcsolatos kételyek sem. Kumorowitz L. Bemát, a hazai ok
levél- és pecséttan egyik legtudósabb művelője 1935-ben -  a pecsétnyomó 14. szá
zadban szokatlan sárgaréz anyaga és túlságosan is tiszta metszése nyomán -  fel
vetette, hogy esetleg a 14. századi, valódi előkép újabbkori másolatáról van csak 
szó. Miután az eredeti tárgyat ő vehette utoljára kézbe a témát kutatók közül, fenn
tartásai egy parányi kétséget mindig meg fognak hagyni a kecskeméti pecsétnyomó 
valódiságával, pontosabban 14. századi voltával kapcsolatban. Hasonlóan örök 
rejtély marad: mikor és milyen körülmények folytán került a Tabán földjébe? A 
„mikor” legfelsőbb időhatárát többé-kevésbé meghatározhatja Kecskemét város 
1554. évi pecsétje, hiszen a korábbi, Szent Miklós-alakos pecsét legfeljebb 1553-ig 
szolgálhatott -  akár eredetiként, akár későbbi másolatként -  bármilyen hitelesítésre. 
Nem tudjuk, hogy vajon átutazó kereskedők vagy valamely veszély elől menekülők 
rejtették, vesztették-e el, csupán annyi állítható, hogy a pecsétnyomó az Olvasó 
számára már ismert, Árpád-kori előzményeken létesült középkori falu, majd a 17. 
századig folyamatosan lakott mezővárosi negyed területén került elő, vélhetően a 
hajdani sószállító és marhahajtó úthoz kapcsolódó mocsári átkelő (révhely?) 
közelében. (6. kép 4.)

HALAS ÉS A FEKETE SEREG

Halas középkori múltjának egyik legérdekesebb, tán még ma is közszájon forgó 
hagyománya Mátyás király legendás Fekete Seregének itteni -  a hajdani molnár 
legényből lett törökverő hős, Kinizsi Pál általi -  szétveretéséhez fűződik. A gyászos 
esemény Mátyás halála után másfél esztendővel, 1492 szeptemberében következett 
be. Kiváltó oka az volt, hogy a sereg immár több, mint egy éve hiába várta jogos 
zsoldját II. Ulászló kiürült kincstárától. A csapatok szétzüllöttek, a lerongyolódott, 
éhező harcosok mindinkább az elébük kerülő, védtelen lakosság kirablásából tartot
ták fenn magukat. Csakhamar ugyanolyan veszélyt jelentettek az ország számára, 
mintha maguk is külső ellenség lettek volna. A Fekete Sereg dúlásai akkor öltöttek 
elviselhetetlen mértéket, midőn -  a viddini török pasa által ostromolt Szörényvár 
felszabadítása után (1492 nyara) -  a csapatokat egy bizonyos Szeged város környé
kére vonták össze, őszi-téli táborozásra. A környező lakosság állandó panaszait 
orvosolni kívánó főparancsnok, Kinizsi Pál temesi gróf (alsó-magyarországi főkapi
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tány) hiába próbálta elejét venni a prédálásnak, a helyzet nyílt lázadássá és sza
kítássá fajult. A zsoldosok elhagyták kijelölt állomáshelyüket, s új, árokkal-sán- 
cokkal erődített tábort vertek egy „bizonyos Halásznak nevezett falu alatt” („...ad 
villam, quam Piscinam vocant...”). Kinizsi -  saját huszár csapatait és tüzérségét 
Váradi Péter kalocsai érsek és más főúri bandériumok embereivel, valamint jelentős 
környékbeli népfelkelő egységekkel kiegészítve -  utánuk indult. Először a 700 fős 
elővédet semmisítette meg, majd a mintegy 8000 főnyi fősereget, miután sikeres 
hadmozdulattal kicsalta őket a sáncok mögül, hatalmas pusztítást végezve soraik
ban. Táborukat elfoglalta és felégette. A foglyokat -  életükért cserében -  írásban 
mondatták le jogos zsoldkövetelésükről. Egy részük ezután a különböző bárói 
bandériumokba állt be, mások Ausztriában próbáltak szerencsét. Utóbbiak sorsát -  
hasonló kóborlásaik és dúlásaik folytán -  ugyanolyan leszámolás pecsételte meg, 
mint magyar földön. 1493 január 6-án II. Ulászló hivatalosan is feloszlatta a sereget.

A „mikor”, „hogyan” és „miért” megválaszolása után következzék a számunkra 
igazi kérdés: hol is következett be mindez? A Halashoz kötés kiindulási pontját 
Bonfíni már idézett adata szolgáltatta, mely szerint a zsoldos-tábor egy „ bizonyos 
Halásznak nevezett falu alatt” („...ad villam, quam Piscinam vocant... ”)  terült el.481

Horváth Péter már 1801-ben felvetette kunokról írott munkájában, hogy miután 
Kinizsi tábora Szegeden volt, Bonfíni „Villa Piscina"-ja nem lehet más, mint Halas. 
Helyi hagyományokra hivatkozva ekkortól merült fel az a nézet is, miszerint a 
Fekete-hegy, Zöldhalom, Templom-hegy és Piac-hegy a Fekete Sereg halottainak 
tömegsírjai lennének.482 Jellemző a kor felbuzdulására, hogy a kígyóspusztai kun 
harcos sírját Érdy János ekkoriban az egyik „cseh százados” tárgyi hagyatékának 
vélte.483

Mint már említettük, Halas régészeti helyrajza viszonylag bőséges és többé- 
kevésbé pontos adatbázison nyugszik, annak ellenére is, hogy ilyen irányú, mai 
értelembe vehető szisztematikus kutatások területén még nem folytak. Mindez a 
múlt századi kezdeteknek köszönhető, amit viszont éppen e fenti felvetés táplált. 
Országos hírű kutatók -  mint Gyárfás István, Pesty Frigyes, Szilády Áron, Érdy 
János -  tekintették ezután fontos feladatuknak, hogy megleljék a nevezetes csata 
régészeti bizonyítékait Halason vagy környékén. Velük egy sorban említhető a 
halasi református líceum gyűjtési tevékenysége, valamint a jeles magángyűjtő és a 
kor szintjén képzett numizmata, a mai Thorma János Múzeum alapjait lerakó 
Révész György munkássága. Bár egyértelmű végeredményre nem jutottak, 
igyekezetük „mellékterméke” sem megvetendő: hazánkban szinte példátlan 
gazdagságú és -  koruk szintjén -  kifogástalan régészeti információs anyagot (az 
őskortól egészen a török korig) hagytak maguk után (v.ö. Halas közép- és törökko
ri helyrajza c. fejezettel).

így állt a helyzet 1925-ig, amikor is napvilágot látott Tóth Zoltán híres müve a 
Fekete Seregről. Ebben a szerző -  a sereg egyik zsoldosának időközben előkerült 
emlékirata nyomán, mely szerint „ a sereget elküldték Szegednek a Száva mellé ” -
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egyértelműen amellett foglalt állást, hogy valójában a Valkó megyei (szerémségi), 
Száva-menti Szegednic mezővárosról van szó és a közelében fekvő Halászfalvá- 
r ó i r

Nem volt tehát könnyű helyzetben Nagy Szeder István nagy művének 
megírásakor. A Gyárfás István alapján elemzett régészeti bizonyítékokat -  bár más 
meggondolásból, de végeredményben helyesen -  nem fogadta el. A kor oklevelei
nek terminológiai bizonytalanságaira hivatkozva hasonlóan nem tartotta lényeges
nek Tóth Zoltán Halas ellen szóló azon fontos érvelését sem, miszerint a várost 
története során soha nem illették „ Villa Piscina ” néven, hanem kizárólag „ Oppidum 
Halas” vagy ,,Possessio sive Oppidum Halas” alakban. Perdöntőnek tekintette vi
szont Ludovicus Tubero adatát, mely szerint Kinizsiék „ a Kalocsa földjén békésen 
időző csehekre támadtak” így továbbra is érvényesnek tekintette a nevezetes 
csata Halasra helyezését, hiszen kedves városa éppen félúton terül el Szeged és 
Kalocsa között. Az eseményeket és a csata lefolyását ennek megfelelően rekonst
ruálta, a helyszín stratégiai adottságainak ismeretében, de konkrét adatok hiányában 
meglehetősen spekulatív módon.486 Megállapításait lényegében kritika nélkül vette 
át az 1960-as évek helytörténeti monográfiája.487

A helyzet a megismerhető források tekintetében azóta sem sokat változott. 
Annyiban feltétlenül, hogy a város szájhagyományában a Fekete Sereghez kötött 
topográfiai pontokról kiderült: jórészt Árpád-korban létesült faluhelyek (Zöldha
lom, Templom-hegy és Piac-hegy), melyek némelyike a középkorban is újjáéledt, a
14. század végétől a kiformálódó mezőváros negyedeiként (Templom-hegy és Piac
hegy, v.ö. Halas közép- és törökkori helyrajza c. fejezettel). Örsi Júlia legújabb 
kutatásai nyomán talán az is felvethető, hogy a Fekete-hegy a 17-18. századi mező
város 1679 után létesített, főként az 1709. évi és 1739. évi járványok alkalmával 
benépesült pestis temetőjével azonos.488 Hasonlóan tévesnek bizonyult Érdy János 
azon felvetése, mely szerint a híres kígyóspusztai harcossír egy Szeged felé mene
külő, balsorsú „cseh százados” maradványait rejtené: ma már tudjuk -  erről is esett 
szó -  a Halas vidékét a 13. század második felében megszálló kun előkelők egyikét 
tisztelhetjük a sír gyönyörű övének hajdani tulajdonosában.489 (14. színes kép) A 
múlt században bizonyságnak hitt régészeti jelek tehát egytől-egyig tévesnek talál
tattak.

Ugyancsak fenntartásokkal kell kezelnünk Tubero adatait. A raguzai (dubrovni- 
ki) Ludovik Crijevic müvét Magyarországtól távol írta meg. Sienai és párizsi egye
temi tanulmányai után 1484-ben lépett a bencés rendbe, s közel 20 évet töltött a 
ragusai Szt. András sziget kolostorában. Ezt követően -  haláláig -  a Raguza mellet
ti Visnjica Szt. Jakab kolostorának apátja volt (1527). Csupán egyetlen, az esemé
nyek után 11 esztendővel bekövetkezett látogatásáról tudunk hazánkban, adatait fő
ként akkor szerezhette, s ezek egészülhettek ki helyi ismerősei -  Frangepán Gergely 
kalocsai érsek és Bánfíy Bemát bácsi főesperes -  valamint a raguzai kereskedőktől 
nyert szóbeli információkkal.490 (Az események résztvevője, Váradi Péter érsek már
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1501 óta halott volt.)491 Az esetleges tévedéseket mi sem bizonyítja jobban, mint a 
Fekete Sereg Kalocsa melletti táborozását megelőző sorok. A helyismeret 
nagymérvű hiányára utal Vác városának e történetbe keverése: „... Vác városa ezért 
tanácsot tartván a környező városokkal, melyek a temesi tartományhoz tartoztak, 
Kinizsi Pálhoz, eme terület elöljárójához fordultak...” ,492 A zsoldosok előző télen 
tényleg Vác és Eger térségébe küldték téli szállásra, s ezt keverte aztán össze az egy 
évvel későbbi eseményekkel és helyszínekkel (a Szörényvár kapcsán érdekes 
Temes-vidékkel, és a semmilyen szempontból nem indokolható Kalocsával).493 Még 
ha netán igaznak is vélnénk a Kalocsa melletti tábor létét, akkor is akad még egy 
bökkenő, ami gyengítheti a mi Halasunkhoz való kötést. Mégpedig az, hogy 
Kalocsától délre, a Duna mellett ugyancsak volt egy Halász nevű falu, Fájsz ill. 
Dusnok táján (mai külterületén). Először 1193-ban említik a szekszárdi apátság egy
házi nemeseinek lakhelyeként, írott források a középkor későbbi századain át 
egészen a török hódoltságig adatolják.494

Az sem hallgatható el, hogy Tóth Zoltán állásfoglalása óta a kor és téma minden 
avatott szakértője a Valkó megyei (szerémségi, Száva-menti) Szegednic mezővárost 
ill. a Halászfalvát vallja a Fekete Sereg szétveretése helyszínének. Nem valamiféle 
„tekintélyelv” alapján, hanem mindazon egyéb szórvány említések nyomán, melyek 
segítségével követni lehet a sereg utolsó két esztendejének vándorlásait, hadi szín
tereit. Útjuk az alábbiakban rekonstruálható. 1491 telét -  Kassa felszabadítása után 
-  a sereg Eger és Vác körzetében töltötte, s már akkor elégedetlenség tört ki soraik
ban az elmaradt zsold miatt. Szükségleteiket itt is a helyi lakosság sarcolásából 
fedezték. 1491 nyarán a Dunántúlon harcolnak: Báthori István erdélyi vajda és 
Kinizsi Pál vezérletével Székesfehérvárt, Veszprémet és Szombathelyet veszik 
vissza Miksa római király, osztrák herceg csapataitól. Nem dönthető el egyértel
műen, hogy részt vettek-e a János Albert lengyel herceg elleni eperjesi csatában 
(Szapolyai István hada). A következő év történései inkább arra vallanak, hogy a 
Dunántúlon teleltek, hiszen a számukra végzetes 1492. esztendő márciusa már a dél
nyugati végeken találja őket: némi dunántúli fosztogatást követően Nándorfehérvár, 
Szabács és Jajca várait szabadítják fel a török ostromzár alól. E délvidéki hadmoz
dulatok utolsó állomása volt a nyáron Szörényvár felmentése. Más források sejtetik, 
hogy a zsoldosok a déli határokon maradtak, gyaníthatóan épp a Szerémségben, nem 
pedig -  ahogy Halas sugallná -  Szeged környékére, az ország belsejébe visszavon
va. Az ország nem számíthatott tartós békére a törökkel. Ezt látszik jelezni 
Nándorfehérvár ekkori megerősítése is a Fekete Seregből 1000 veteránnal. A sereg 
többi egységének Duna-Száva vonalon való további állomásoztatását indokolják- 
igazolják a következő év eseményei is, hiszen Jakub boszniai pasa ugyanott folytat
ta hadi vállalkozását, ahol a Fekete Sereg, majd a tél megakasztotta (ismét Jajca 
ostromával próbálkozott, majd Horvátországot és Karinthiát dúlta). Az sem lehet 
véletlen, hogy a halászfalvi ütközet után Kinizsi azonnal Nándorfehérváron termett, 
s a helyőrség zsoldos vezéreit -  mint a lázadás „főkolomposait” -  rögvest kivé-
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geztette, Bonfini soraiból ítélve Dózsa népének majdani leveretését előrevetítő, 
kegyetlen bosszúállás mellett.495

Bármily szomorú is, de ismereteink mai szintjén úgy tűnik, Halas középkori 
hagyománykincsét e nevezetes eseménytől meg kell fosztanunk.

DÓZSA NÉPE HALAS KÖRNYÉKÉN?

1958-ban a fehértói Balázs-tanya közelében -  ma már sajnos egész pontosan 
nem azonosítható lelőhelyen -  egy eredetileg 3292 darabból álló pénzlelet látott 
napvilágot, s került -  vétel útján -  a Thorma János Múzeumba. A túlnyomórészt 
Hunyadi Mátyás (1768 db) és II. Ulászló (1503 db) ezüst denáraiból álló kincs
együttes (csak 3 érem külföldi) -  a veretek kibocsátási éveit tekintve -  az 1464 és 
1511 közötti időszakot öleli fel.496

Miután a Balázs-tanya a kun Fejértó szállással azonosítható Templomdomb már 
megismert lelőhelyétől délre, alig néhány száz méterre áll, okkal gyanítható, hogy 
pénzleletünk hajdani tulajdonosa e település lakója volt, aki faluját ért valamely 
csapás elől menekülve rejtette el értékeit. Kilétéről valamennyit sejtet vagyonának 
értéke is. Az érmek kibocsátási évei arra vallanak, hogy felhalmozásához egy egész 
élet munkájára (46 év), vagy még inkább két nemzedék fáradtságos gyűjtögetésére 
volt szükség. Kiindulásként fontos azt is megemlíteni, hogy Hunyadi Mátyás 
1463-64. évi pénzverési rendelete, majd 1468. évi pénzreformja szerint 100 ezüst 
dénár 200 obulussal és 1 arany Ft-al volt azonos. E cserearány II. Ulászló uralkodása 
alatt is érvényben maradt, viszont 1516-tól -  Fortunatus Imre alkincstartó pénzron
tó politikája eredményeként -  II. Lajos dénárjai már jóval kevesebbet értek: a pénz
leletünkben is megtalálható „régi” dénárokból 100 ért 110 új dénárt, még hiva
talosan is.497 Eszerint az 1510 utáni években földbe került kincsleletünk értéke kb. 
32-34 Ft körül mozgott.

Mindez milyen vagyoni helyzetet tükröz, s mit lehetett érte akkoriban vásárolni? 
Al ó .  század elején a törvény a legminimálisabb koronaadók alóli mentességet a 3 
Ft-os jobbágyparaszti magánvagyonnál húzta meg, ami gyakorlatilag a legalsó, zsel- 
léri lét határát jelezte. A jobbágyság kivételesen vagyonos legfelső rétegére is van
nak adataink, többek közt egy 1510-ben, Pilisen kelt paraszti végrendelet. Az el
hunyt -  sajnos nem részletezett -  vagyonát fiára hagyta ménesével együtt, emellett 
azonban elég gazdag volt ahhoz, hogy további 17 lovat, 12 ökröt, 25 tehenet és 4 
borjút elajándékozzon. Továbbá 80 Ft 50 dénár értékben adósai is voltak, többek 
között tulajdon földesura s felesége, 15 Ft 60 dénár erejéig. Ilyen gazdagság ter
mészetesen a kor parasztságának legszűkebb, „vállalkozóinak” is nevezhető réte
gére lehetett csak jellemző.498 Kulcsár Péter számításai szerint a 16. század elején 
egy átlagos, egész telken gazdálkodó család évi több féle adója (1-4 Ft-nyi census, 
1-2 Ft-nyi rendkívüli taksa, halászóhely, rét, erdő használata, a terményjáradék és
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egyéb kötelezettségek megváltása utáni, rendszerint ugyancsak 1—4 Ft-nyi összeg, 
egyházi tized stb.) elérhette a 12-15 Ft-ot. Ha ehhez hozzá vesszük az akkori opti
mális létminimum 12 Ft-ra becsülhető összegét, úgy tűnik, egy-egy átlagos paraszt
család -  ha minden adókötelezettségének eleget tett, s úgy-ahogy megélt -  évente 
kb. 24-27 Ft jövedelmet tudott előteremteni.499 Az összehasonlítás kedvéért: ekko
riban a királyi had egy lovasának havi zsoldja 3 Ft (évi 36 Ft), egy gyalogosé 2 Ft 
(évi 24 Ft) volt.500 II. Lajos 1525. évi számadáskönyve szerint kb. ugyanennyit (24 
Ft) keresett a királyi istálló egy-egy magyar lovásza is, míg a német lovászok már 
31-32 Ft-ot.501 Ekkoriban a nándorfehérvári várnagy évi fizetése 500 Ft értékű só,502 
Frangepán György kalocsai érsek évi jövedelme 25 ezer Ft. A csúcsot Bakócz 
Tamás esztergomi érsek 85 ezer Ft-os jövedelme jelentette.503

1 Ft-ért ekkor kb. 2 mázsa búzát, vagy mondjuk 20 kis gyertyát lehetett kapni.504 
Mindez 1508-ban Budán 20 napig fedezhette egy személynek az akkoriban szoká
sos napi kétszeri főétkezést (villásreggeli és estebéd), de csak bor nélkül.505 A kirá
lyi konyha ellátására 1525-ben egyébként napi 100 Ft-ot fordítottak.506 Vagyis a 
fehértói „kincs” még az udvar egyetlen villásreggelijére sem futotta. Egy Somogy 
megyei periratból kiderül, hogy a kor divatjára jellemző ruha, a tunika -  ha drága, 
külföldi posztóból készült, s gallérját hermelin díszítette -  3-5 Ft-ot ért. Olcsóbb 
változata 1-2 Ft volt.507 Az 1460-70-es években egy vágóökör ára 1,5-3 Ft között 
mozgott, 6 Ft-ért már két aranyszállal és selyemfonállal átszőtt asztalterítőt is 
lehetett kapni.508

Mindebből következik, hogy a fehértói pénzlelet elrejtője nem tartozhatott kora 
leggazdagabbjai közé. Mátyás veretéinek jelenlétéből ítélve -  mint már jeleztük -  
egy szerény jövedelmű család csaknem 2 generáción át gyűjtött vagyonkájáról van 
szó.

Az előkerülési hely -  Fehértó középkori falumaradványaitól pár száz méterre -  
feltétlenül felveti, hogy a kun szállás (1. kun szállások adattára) valamely ruralis 
családja, esetleg a kapitány egy telepített jobbágy famíliája lehetett a hajdani tulaj
donos. (A kapitány személye annyiban kizárhatónak látszik, hogy egyedül éves 
jövedelmük tegzes adóba fizetett hányada jóval több volt 30-35 Ft-nál: 1473-ban 
átlag 75 Ft, 1505-ben már csak 50 Ft.)509

A lelet legkésőbbi érmének kibocsátási éve -  1511 -  okkal teszi gyaníthatóvá, 
hogy az elrejtés az 1514. évi Dózsa-féle parasztfelkelés véres eseményeihez 
kötődik.510 Nem tudjuk, kik lehettek akkor Fehértó feldúlói. Gyanúba foghatók a 
lázadó parasztok éppenúgy, mint az úri „rendcsinálók”. Amikor Bakócz Tamás 
esztergomi érsek 1514 május 15. és 24. között több ízben is kihirdette a lázadást 
elindító kereszteshad feloszlatását, ill. betiltását, Nagy Antal sárközi kisnemes, a 
kalocsai paraszttábor vezére már napok óta uralma alatt tartotta Bodrog és Bács 
vármegye területét, s hozzá látott az ellenálló helyek, főként nemesi udvarházak fel- 
prédálásához. Hamarosan csatlakoztak hozzá Pogány Benedek és Nagy Radoszláv 
-  immár a környék mezővárosi népével (talán Halaséval is?) felduzzadt -  seregei,
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bár a hadi események július elejétől már délebbre (Bács, Szerémség) helyeződtek át, 
eltekintve Borbás pap haj szentlőrinci táborától. Nem soká késlekedett az ellen
csapás sem: július végén jelent meg vidékünkön Bornemissza János budai várnagy 
serege, melyet délről Oláh Balázs nándorfehérvári vicebán emberei és a rác határ
őrök is támogattak. A harcok ismét kiújultak, Borbás pap seregének szétverése, 
majd Szabadka megszállása után természetesen megkezdődött a büntető „látogatá
sok” sora.511

Miután a kunság kiváltságainak utolsó morzsáit -  mint láttuk -  éppen ekkoriban 
vesztette el (1498. évi törvények), nem zárható ki, hogy a Halas-szék népe a paraszti 
tábort támogatta az előző hetekben. Bár ennek írott nyoma nem ismert, a gyanú 
föltétlenül fennáll. Gondoljunk csak az úri bosszút törvényi formában is 
érvényesíteni akaró Werbőczi Tripartitumára, annak kunokat sújtó kitételeire.512

E véres közjáték egyúttal a magyar Halas mezőváros és a kun Halas-szék szá
mára egy hosszú, végeredményben békés fejlődési korszak lezárulását is jelentette, 
előre vetítve árnyékát a sokkal vészterhesebb, háborúkkal teli új időknek, a török 
hódoltság korának. A Szabadka térségét, így Halas vidékét is viharos gyorsasággal 
elérő első csapások -  a Mohácson győztes, Budát is megjárt oszmán sereg Duna- 
Tisza-közi haza özönlése (1526), majd Török Bálint Csemi Jován szerbjeivel való 
regionális háborúja (1527)513 -  már egy újabb történetbe vezeti át az Olvasót.514
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Kiskunhalas a török uralom alatt
Szakály Ferenc

A XVI. század

A XVI. században keresztén részről időről időre felvetődött az a gondolat, mi
szerint a török katonai potenciált leginkább a megszállt terület elpusztításával és az 
ottani magyar lakosság áttelepítésével lehetne meggyengíteni. így például az ún. 
„tizenötéves háború” (1593-1606) kezdetén is, amikor a tervről, többek között, 
kikérték Prépostvári Bálint felső-magyarországi (kassai) vicegenerális véleményét 
is. Prépostvári ugyan ellenezte a dolgot, ám ő is úgy vélekedett, hogy „valami török 
Magyarországon vagyon, mindazokat, feleségekkel, gyermekekkel, szolgáikkal 
[együtt], mind pénzzel, mind éléssel, ruházattal a szegény hódolt nép hizlalja. Azaz 
a török császárnak és a hadának minden erejét a szegény hódolt nép viseli, főkép
pen pedig Tolna, Ráckeve, Kálmáncseh, Kecskemét, Halas, Gyöngyös, Makó, 
Simánd, Békés, Debrecen és több afféle fő  városok; ezekben a városokban vagyon 
őnekik nagy segítségek és nekünk nagy romlásunk...”1

A Prépostvári által felsorolt „fő városok” -  persze ötletszerűen papírra vetett -  
jegyzéke nem kelt meglepetést, hiszen kétharmadrészben egy 1572 előtti szultáni 
parancslevél is ugyanezeket a helységeket nevezte meg olyanként, amelyeknek 
kereskedői Buda felé tartván a váci török harmincadot elkerülik, amivel nagy 
bevételkiesést okoznak ott.2 S ez utóbbi névsor nagyban hasonlít azon városokéhoz, 
amelyet a bécsi kereskedők 1615-ben mint a XVI. században a velük való keres
kedésben élenjárókat felsoroltak.3 (Halas sem az 1572. előtti, sem az 1615. évi fel
sorolásban nem szerepel.) Már e kiragadott forráshelyek összevetése is világosan 
mutatja, hogy -  lévén mind Buda, mind pedig Vác a hódoltság nyugattal folytatott 
külkereskedelmének legfontosabb ki- és belépőpontja -  a „fő városok” közé 
leginkább kereskedelmi teljesítmények révén lehetett emelkedni.

A véletlen úgy hozta, hogy az elmúlt évtizedben az 1594-ben megnevezett 
mezővárosok közül háromnak -  Gyöngyösnek, Makónak és Tolnának -  egész 
XVI-XVII. századi történetét át kellett tekintenünk. Viszonylag részletesen össze
foglaltuk Kálmáncsehi és Ráckeve XVI. századi kereskedelemtörténetét is. A ké
szülő Pest megyei monográfia munkálatai során lépten-nyomon belebotlottunk a 
Kecskemét kiemelkedő kereskedelmi szerepét egyértelműen igazoló adatokba és 
mozzanatokba. S mivel a többiről is gyűjtöttünk -  és gyűjtögetünk e pillanatban is 
-  anyagot, tanúsíthatjuk, hogy Prépostvári kitünően ismerte a hódoltság legnépe
sebb és kereskedelmi szempontból legjelentősebb településeit.4

Végülis egyetlen olyan helység akad, amelynek kiemelését nem értjük, s ez 
éppen a mi Halasunk. Már önmagában az is gyanút kelt, hogy a város szorgos mo-
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nográfusa, Nagy Szeder István 1926-ban mindössze három olyan adattal szolgálha
tott, amelyekből megtudhatunk valamit a település XVI. századi történetéről.

Az egyik egy 1561. évi adománylevél, amelyben Ferdinánd király, úgymond, 
Paksy Jánosnak adományozza a várost. Bár Nagy Szeder István sem a lelőhelyet, 
sem a közelebbi dátumot nem közli, sikerült az oklevelet -  igaz csak átiratban és 
egyszerű másolatban -  visszakeresnünk. Az 1561. július 9-én, Bécsben kelt levélből 
kiderül, hogy a Paksyak már huzamosabb ideje birtokolták a benne felsorolt 
Pozsega, Tolna, Fejér (solti széki), Temes és Szabolcs megyei birtokokat -  köztük 
„totale oppidum Halas nuncupatum cum thelonio sicco in eodem habito in 
Csongradiensi comitatu” - ,  s csak azért volt szükségük új adományozásra, mert 
okleveleik az elmúlt zavaros időkben elvesződtek. A dokumentum azonban nem
csak Paksy János komáromi főkapitányt és ispánt, valamint annak Péter és György 

• nevű fiát, hanem Paksy Lajost és fiát: Gáspárt, s Jóbot és fiát: Mihályt is megnevezi 
birtokosként. A kiskunhalasi monográfus tehát joggal következtetett arra, hogy a 
település lakott volt,5 hiszen amennyiben nem így lett volna, úgy az adománylevél 
ezt a tényt aligha hallgatja el.

A másik adat egy, a mezőváros határába olvadt pusztahelyek ügyében felvett, 
1658. évi [!] tanúvallatási jegyzőkönyvből származik. Ebben Tárnák Bálint magát 
százegy évesnek állító foktői (Solt m.) jobbágy, „hogy mikoron Halas városa az tatár 
miatt elpusztult, akkor már tizenkét esztendős voltam, Halas városának minden 
veszödelmét jól tudom...”6 Amennyiben tehát hihetünk egy magát százévesnél 
idősebbnek mondó paraszt előadásának, a mezőváros pusztulását valaminő tatár
járás okozta.

Elsőre hajlamosak lennénk az egész Solt megyét és Pest megye java részét rom
lásba döntő 1596. évi tatár pusztításra gondolni,7 ám Tárnák semmiképpen sem 
tévedhetett akkorát, hogy összekever érett férfikorában, illetve gyermekkorában 
megesett dolgokat. Ha ugyanis a kézenfekvő számítást elvégezzük -  
1658-101=1557+12=1568 - ,  nyilvánvaló, hogy a dolog nem a század végén, hanem 
jó harminc esztendővel korábban történt. Nagy Szeder a fentiekből arra következ
tetett, hogy Halast a Gyulát ostromló török táborból 1566-ban kirajzott tatár segéd
csapatok pusztították el, s nyilván igaza van abban, hogy egy százesztendős ember 
esetében két esztendős tévedés nem lehet a hiteltelenség bizonyítéka. Való igaz az 
is, hogy az 1566. évi tatárjárás komoly károkat okozott Gyula tágabb értelemben 
vett környékének,8 ám ennek az elképzelésnek mindenképpen ellene szegezhető, 
hogy a Kiskunság több mint 100 kilométerre esett a hadszíntértől, ráadásul még a 
Tisza is védte a Gyulától indult portyáktól.9

A Nagy Szeder István által felkutatott adatok közül a harmadik, a szakirodalom
ban addig teljesen ismeretlen forrás a legbecsesebb számunkra. Azokról a -  fen
tiekhez hasonlóan, úgyszintén nem teljesen világos -  feljegyzésekről van szó, ame
lyeket Miskei György halasi lakos10 egy, a tulajdonában levő teológiai témájú 
könyvben (Nürnberg, 1502) 1571 és 1575 között vezetett. Mivel a bejegyzés tele
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van nehezen értelmezhető, egymásnak ellentmondó pontokkal, szükségesnek ítéltük 
itt latin eredetiben közölni; úgy, ahogy azt a jónevü ferences történész-levéltáros, P. 
Kaiser Nándor annak idején elolvasta:

„In anno Domini 1571. Oppidum istud Halasiense primo est invasum anno 1569 regnante Budae 
magnifico domino, Mustafa pasa ex voluntate eiusdem magnifici domini, quem Deus optimus maximus 
nuitis annis in suo palatio et suo officio constanter incolumen ac Deus ex sua misericordia trahat eun
dem ad suum filium unigenitum [?], Jesum Christum.

Notum sit, quod ego, Georgius Myskei cepi aedificare domum in isto anno, videlicet 1571, sed mihi 
nulla est admissa hic habitandi voluntas. Valde admirarem, si usque ad annum nemine hic resistente 
[nyilván: residente] persistere uniusque in sua domo posset.

Et hoc non est praetermittendum, quod nescio, quo sumus spiritu docti, ut tam magna diligentia et 
infatigabili laborantium sagacitate domos miseri coloni aedificant, ac si iure haereditario aliunde 
devenisset, aut si perpetua libertate donatus fuisset ab aliquo rege potentissimo. Sed sedule penes me 
cogito, quod ex permissione Dei concessum est. ”n

Számunkra itt az első mondat azon részlete a legérdekesebb, miszerint „oppidum 
istud Halasiense invasum anno 1569 ... ex voluntate eiusdem magnifici domini”. 
Mondandója formailag egyértelműnek tűnik; eszerint Halas első megtámadását, 
amire 1569-ben került sor, az akkor hivatalban levő budai pasa, Szokollu Musztafa 
(1566-1578) rendelte el. E megfejtés azonban azonnal a kérdések egész raját vonja 
maga után. Miért pusztította volna el a nagy építő hírében álló budai pasa12 a szultáni 
kincstár egyik jövedelemforrását? S ha mégis így tett, miért áldja a nevét Miskei, 
hosszú szolgálati időt és halála után mennybe jutást kívánván neki? Elsőre arra tip
pelnénk, hogy az „ ex voluntate eiusdem magnifici domini ” olvasata körül lehet hiba, 
s Halas megrohanása nem a budai pasa, hanem az Úr akaratából történt („ ex volun
tate... Domini”), ami erősen kitágítaná a támadók lehetséges körét. Ez esetben ugya
nis a pusztulást okozhatták magyar portyázók is; tatárok azonban semmiképpen 
sem, hiszen 1569-ben nem tartózkodtak tatár csapatok Magyarországon. Szokollu 
Musztafa neve ilyenformán úgy kerülne a történetbe, mint akinek kormányzása alatt 
történt a dolog.

Ennek a megfejtésnek azonban makacsul útjában áll az „eiusdem” szócska 
(amely kétségtelenné teszi, hogy az „ invasum ” elrendelője az említett pasa volt), s 
emellett nem magyarázná meg a budai pasára szórt áldásokat; egy teljesen magán- 
használatra szánt könyvben főként nem. Vagyis: mégiscsak jó lehet Nagy Szeder 
vagy P. Kaiser ötlete, miszerint az „ invasum ” -  ámbár alakilag ez a megoldás csak 
erőszakoltan hozható ki -  itt nem „megtámadást”, „rárohanást”, hanem „ráenge- 
dést”, végső soron „megszállítást” jelent. Márcsak azért is, mert Halas (először 
megszállása óta) ott szerepel a szegedi szandzsák -  alább részletesen bemutatandó 
-  1570. évi összeírásában, oly csekély tervezett adóbevétellel, ami önmagában is 
újonnan életre kelt településre utal. Vagyis: ha 1569-ben történt valami jelentős 
Halas történetében, úgy az csakis pozitív előjelű lehetett.

Ez esetben a rekonstruált eseménysorba nagyon jól beleilleszkednék egy 1566. 
évi tatárpusztítás, amelynek következményei eszerint -  Musztafa budai pasa segít
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ségével -  három esztendő múltán kezdett kilábalni a mezőváros. E magyarázatnak 
viszont a bejegyzés második fele mond ellent, ahol Miskei tulajdonképpen azt fej
tegeti, hogy -  beleértve őmagát is -  meggondolatlanok azok, akik egy ilyen veszé
lyes helyen, lényegében garanciák nélkül, oly szorgalommal és fáradhatatlanul fog
tak házaik felépítésébe, mintha „valamely királytól örökös szabadsággal” kaptak 
volna ösztönzést az idetelepülésre.

Hipotézisünket illetően addig, amíg nem találunk konkrét adatokat egy itteni 
1566. évi tatárjárásra, vagy egy a várost ért korábbi/későbbi egyéb támadásra, nem 
lehetünk teljesen nyugodtak. Ennek ellenére mégis úgy véljük, hogy leginkább egy 
1566-ban bekövetkezett -  alkalmasint valóban portyázó tatároktól okozott -  szét- 
rebbenés (vagy egy csoportban való menekülés) és 1569-ben megkezdett újraépítés 
hozható leginkább összhangba a gyér kontroli-adatokkal. Ha e hipotézis -  amely a 
felsoroltakon kívül is még sok buktatót rejt magában - , helytálló, úgy Halas sorsá
nak 1526 utáni alakulását nagy vonalakban ekként rekonstruálhatjuk.

A mohácsi csatavesztés után nyilván Halas is áldozatul esett a Duna-Tisza közén 
át kivonuló török hadaknak. Környékén utóbb egy olyan hatalmas sivatagot emlí
tenek, amelyet a visszavonuló törökök átvonulása nyomán alakult ki. Mivel Halas 
környékén a XVI. században alig akad életben maradt település (lásd a térképmel
lékletet), e megjegyzés leginkább erre a vidékre és a tőle délebbre eső -  később szer- 
bektől benépesített -  területre illik rá. Ha addig helyre is állott, 1529-ben Halas 
népét valószínűleg ismét szétzavarták az északnak vonuló szerb martalócok, hiszen 
adatunk van arra, hogy a szomszédos Vadkert áldozatul esett nekik.13

Halas minden bizonnyal Szegeddel egy időben, 1542 végén került török meg
szállás alá.14 A török hatóságok a budai és a szegedi szandzsák határán elhelyezkedő 
várost az utóbbiba, azon belül pedig a kalocsai náhijébe sorolták. Erre persze csak a 
későbbiekből következtetünk, hiszen Halas nem szerepel sem a szegedi szandzsák 
1546. és 1560. évi szandzsák-, sem 1553. évi dzsizje-összeírásában.15 Az 1560. évi 
tahrir defter -  amellyel utóbb még részletesen foglalkozunk -  felszínes végig- 
lapozása egyenesen azt a gyanút kelti, hogy nem is létezett. A rejtély nyitját egy 
1570. évi tímár defter tartalmazza, amely -  mintegy utólag odavetve a náhije hász- 
birtokainak már lezárt jegyzékének végére -  elmondja, hogy eddig „defteren kívüli” 
volt, vagyis: létezett, ám összeírására nem került sor.16

Visszatérve Halas sorsának addigi alakulásához: megszállása Szeged török kézre 
kerülésével, mondhatni, észrevétlenül ment végbe, így valószínűtlen, hogy nagyobb 
népmozgást váltott volna ki a környéken. Ugyanezt nem mernénk ilyen határozot
tan állítani az 1551/1552. évi háborúról, amely egyrészt Szeged balul végződött 
visszafoglalási kísérletét (1552. február) és Szolnok elestét (1552. augusztus) -  s 
ezzel a teljes Duna-Tisza köze török megszállását -  eredményezte. Egyáltalán nem 
elképzelhetetlen, hogy az ezekkel kapcsolatos hadmozgások kedvezőtlenül érintet
ték városunkat és annak környékét is.17

Hogy Halas 1570-ig hogyan kerülhette el a nyilvántartásba vételt, egyelőre rej
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tély marad, mint ahogy az sem magyarázható meg egykönnyen, hogy 1578 után a 
török adminisztráció miért hagyott fel ismét a halasi lakosság számbavételével. 
Halas, legnagyobb bosszúságunkra, nem szerepel sem az 1580. szandzsák-, sem az 
1582., sem a 1591. évi űfeAz/e-összeírásban, sőt a feltehetőleg 1620 körül felfektetett 
hasonló célú jegyzékben sem.18 Egyet azonban világosan mutat: ha városunk ennyire 
az összeírok „vakfoltjára” esett, aligha tartozhatott a hódoltság profilját megha
tározó „fő városok” sorába. Vagy éppen ellenkezőleg: annyira kiemelkedett azok 
közül, hogy egészen külön elbírálás alá vonták. Mint az alábbiakból kiderül, az 
előbbi megoldás a valószínűbb.

*  *  *

Ilyenformán a remélt nyolc XVI. századi török adóösszeírás helyett mindössze 
kettővel -  egy 1570. és egy 1578. évivel -  „gazdálkodhatunk”. Az alábbiakban ezek 
névsorát közöljük.; a családokat természetesen mi láttuk el sorszámmal, csillaggal 
pedig -  a defterkiadási gyakorlatnak megfelelően -  a kétes olvasató neveket 
jelöltük.
1570м
HALAS VÁROS

1. Virös Benedek, fia Imre/ 2. Salgó Máti/  3. Adácsi Benedik, fia György, fia Benedik/ 4. Kemín 
Mihál/ 5. Tanyák* János/ 6. Zádori Bertalan, fia Bálind, fia Andrijás/ 7. Zádori Miklós, fia János, 
testvére Lázár/ 8. Miskei György, fia Petre, fia Lázár, fia  Andrijás/ 9. Balázs Tomás, fia Pál/10. Mihál 
János, fia János, testvére P ál/11. Mátí György, fia Benedik, testvére Jakab/12. Nagy Gergel/13. Niki 
(?) Mihal, testvére Gergel, testvére Benedik, testvére M átí/14. Kovács Bercsik, fia Petör/15. Kovács 
Imre/16. Virös János, fia Benedik/17. Virös Bálind/18. Niki (?) Kelemen, fia  Ferencs, fia Mátyás/19. 
Simonfi Simon/ 20. Győrfi Sebestyén, fia János/ 21. Gyorfás Pál, fia Gergel/ 22. Baka* Márton, fia  
Gergel/ 23. Diragi János, testvére Gergel/ 24. Gyorfás Gáspár/ 25. Filip Anburus, testvére Benedik, 
fia György/ 26. Szélös Lörincs, testvére Mihal, fia János/ 27. Csákán Ferencs, testvére Szélös [itt 
keresztnév], fia János, fia Balás/ 28. Ihász Borbás, testvére István, testvére János/ 29. Damján 
Bertalan/ 30. Baksa* János, fia György, testvére István/ 31. Farkas Márton/ 32. Bátyai* Andrijás, 
testvére Mátí, fia  Pál/ 33. Csákán Pál, fia Bálind/ 34. Bódi Mátyás/ 35. Niki (?) Benedik, testvére Pál/ 
36. István Gergel, fia János/ 37. Adorján Gáspár, testvére Miklós, testvére Anburus/ 38. Finta István, 
fia Miklós, fia Bálind/ 39. Antal Kálmán/ 40. Aderján László, testvére György/ 4L Gelerd Máti, fia  
Benedik, testvére Dimitör/ 42. Bíla (Béla Tila [?]) László, fia Dimitör/ 43. Simonfi Andrijás/ 44. Milei 
Gáspár, fia István/ 45. Simonfi Andrijás/ 46. Simonfi Andrijás (megismételt)/ 47. Sörös* Tomás/ 48. 
Nagy Gergel, testvére Borbás/ 49. Gelerd Sebestyén, fia Mátí/ 50. Bakodi* György, fia János/ 51. 
Gá(l)fi Tomás/52. Ágoston Márton, fia Bálind/53. Kovács Bertalan/54. Ács Mihál/55. Acs Balázs/... 
(meglehet, itt valami hiányzik) Balázsfi, fia Jancsi/ 56. Virös Ferenc/ 57. Dá[n]fi Petör, fia Balázs/ 58. 
Tanyák* Kelemen, fia Gecsi/ 59. Feketi Borbás, testvére György, fia Lörincs/ 60. Árkai Balázs, testvére 
György/ 61. Virös Mátí, testvére Ferencs/ 62. Fődszity vagy Fődsziny Petör/ 63. Boros* István/ 64. 
Bodor János/ 65. Kalacsa István, fia Tomás/ 66. Virös Bálind/ 67. Varjas Benedik, fia Kelemen/ 68. 
Meszel Antal/ 70. Török György, fia Gergel/ 71. Bodor János, fia Dimitör/ 72. Barátnak (Barátnaki) 
István/ 73. Szabó Mihál, fia Tomás, fia Bódizsár/ 74. Bács Gergel/ 75. Varga Gáspár/ 76. Szabó 
Benedik, testvére György, testvére Éliás/ 77. Szakái Márton, fia Kristóf, fia Or/Ör/Úr/Lőr... (mintha 
nem lenne befejezve)/ 78. Szakái István/ 79. Dákó Gergel, fia István, fia  Márton/ 80. Csertő Kelemen,
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1-2. Az 1570. évi szandzsák összeírás Halast tartalmazó részének első és utolsó lapja.

fia  Imre, testvére Benedik/ 81. Balok Mátí, fia  Mihál, fia  Ferencs, fia Jakab/ 82. Szente István, fia  
Mihál, fia  Andrijás, fia  Tomás/ 83. János Bertalan, fia  Gergel, testvére Mihál/ 84. Torma Andrijás, 
testvére Bálind/ 85. Pór* Tomás, fia Gáspár/86. István Balázs/87. Szél* Petör/ 88. Bálindfi Petör/89. 
Barátnak Filip, fia Mihál, fia Ferencs/ 90. Barátnak Mihál/ 91. Barátnak Gergel, testvére Bálind/ 92. 
Finta János, testvére György/ 93. Nád Ferencs, fia Bálind/ 94. Kecsel Mihál, fia  János/ 95. Gelerd 
Gáspár/ 96. Karai Balázs/ 97. Kámán Gergel/ 98. Szikhalmi Egyőd/ 99. Szabó Ferencs/100. Bemád 
Pál, fia  Lázár, testvére Petör/  101. Kállai Sebestyén, fia  Éliás/ 102. Kállai Anburus/ 103. Niki (?) 
Mihál, testvére Petör, testvére János/104. Bodor Márton, fia  M átí/105. Bodor Balázs, fia János/106. 
Bodor Miklós, fia Lőrincs/107. Kovács Petre, fia  Gergel/108. Egyőd Pál/109. Lantás* János, fia Pál/ 
110. Nagy Gergel/111. Györfi György, fia László/112. Györfi János/113. Sági Balázs, fia János/114. 
Ol(l)ár/Olaz* Simon/ 115. Derton (?) János/ 116. Simonyi* Orbán/ 117. Bódog György, testvére 
Balázs/ 118. Varga Lukács/ 119. Kamity (Kamanty=Kamonci?) Petör/ 120. Baranya Balázs, fia Gál/ 
121. Mátí Andrijás, testvére Sebestyén/ 122. Miskei Bálind/ 123. Nemes Bertalan, fia Gergel/ 124. 
Diragó M átí/125. Tót Bálind, fia Mátyás/126. Botos * Kámán/127. Szél* Márton, fia Andrijás/128. 
Csornai* Balás, felmentett (müszellem). 

háne: 125
Karapái puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
Vadkert puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
Fejírtó puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
Fejíres (?) puszta, a nevezett város lakóinak kezén.
Bogárd/Pógárd puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
...............(-) puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
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Akgöl*puszta, a nevezett város lakóinak kezén,
Balata puszta, a nevezett város lakóinak kezén.
Kapu: 124 6200 [akcse]
Búza-[tized] (gendom): 520 kile 7280 [akcse]
Kevert-[tized] (mahlut): 220 kile 1760 [akcse]
Tűzifa- és széna-adó (resm-i hime ve giyah): 6200 [akcse]
Méhkas-tized (ösr-i küware):
Káposzta- és kender-tized 
(ösr-i kelem ve kendir):
Len-tized (ösr-i keten):
Fokhagyma- és vöröshagyma-tized 
(ösr-i sir ve piyaz):
Juh-adó (adet-i agnam):
Sertés-adó (bid'at-i hanazir): 
Bosztán[kert]-adó (resm-i bostan): 
Menyasszony-adó (resm-i 'árus):
Hordó-adó (resm-i fuci):
Büntetéspénzek és legeltetési illeték a 
nevezett pusztákról (badihava ve resm-i otlak 
'an mezari'-i mezbur):

* jelentése: fehértó!

250 [akcse]

50 [akcse] 
40 [akcse]

25 [akcse] 
2500 [akcse] 
1100 [akcse] 

248 [akcse] 
60 [akcse] 

100 [akcse]

1687 [akcse]

157820
HALAS VÁROS

1. Gyámán Gergel/ 2. Filip Anbrus, fia  György/ 3. Szikhalmi Egyőd/ 4. Szikhalmi Máti, testvére 
Tomás/ 5. Nemes Gergel, fia  Gáspár/ 6. Adriján György, fia  Kelemen/ 7. Boros* István/ 7. Ihász 
Borbás, testvére István/ 8. Miskei György, fia  Lázár/ 9. Filip Bódizsár/10. Beki Gergel, testvére Máti, 
testvére Benedik/11. Balázs Tomás, fia  P á l/12. Nagy Gergel/13. Bódizs Miklós, fia  Lőrincs/14. Kállai 
György, testvére Jakob/15. Máti P etör/16. Kállai A nbrus/17. Bálindfi P etö r/18. Kovács G ergel/19. 
Bátyai* András/ 20. Virös Bálind, fia  Gáspár/ 21. Zádori Bertalan, fia  Bálind/ 22. Zádori Miklós, 
testvére Lázár/ 23. Szabó Mihál, fia  Tomás, fia  Bódizsár/ 24. János diják/ 25. Barátnak György/ 26. 
Niki (?) Mihál, testvére Petör, testvére János/ 27. Bódizs János, fia  Petör/ 28. Csertő Kelemen, testvére 
Benedik/ 29. Kovács Bercsika, fia  Petör/ 30. Szűcs Mátyás/ 31. Niki (?) Kelemen, fia  Ferencs/ 32. Takó 
István/ 33. Szakái Balázs, fia  András/ 34. Szakái Márton, fia  Orgos*/ 35. Bernád Pál, fia  Lázár/ 36. 
Torma András, testvére Bálind/ 37. Szente Mihál, testvére Andrijás/ 38. Szélös Lőrincs/ 39. Istvánfi 
Balázs/  40. Bódizs György, testvére Balázs/ 4L Szabó Éliás/ 42. Hasági Petör/ 43. Bódizs János, fia  
Dimitör/ 44. Kemín Gáspár/ 45. Balog Máti, fia  Ferencs/ 46. Adácsi György/ 47. Finta Mihál, testvére 
Miklós, testvére Bálind/ 48. István János/ 49. Barátnak István/ 50. Kovács Lukács/  51. Szakái Balázs/ 
52. Zsoldos Balázs/ 53. Diragi Máti, testvére Benedik/ 54. Karai Sebestyén/ 55. Virös Benedik, fia  Pál/ 
56. Jánosi Bertalan, fia  Gergel/ 57. Mészáros Balázs/ 58. Csornai* Balázs, fia  Andrijás/ 59. Baranyai 
Anbrus. 60. Szabó Tomás/ 61. Berber János/ 62. Diragi János, testvére György/ 63. Bódizs M áti/ 64. 
Torma Bálind/ 65. Tóth Miklós/ 66. Buzgó Máti/ 67. Csere György/ 68. Nagy László/ 69. Pór* Lőrincs/ 
70. Csonpori (=Csompor[?]) Mátyás/ 71. másik Tóth Miklós/ 72. Sándor M áti/ 73. Miklósa Petör/  74. 
Simonfi Simon, testvére János/ 75. Kakas János/ 76. Súgó* M áti/ 77. Kecsel Mihály, fia  János/ 78. 
Tasi* Balázs/ 79. Győrfi Sebestyén, fia  János/80. Csákán Pál, fia  Bálind/81. Kozma Jakob/82. Веке* 
Benedik, testvér Pál/ 83 Látos* János, fia  Pál/ 84. Веке* János, testvére István, fia  György/ 85. 
Barátnak István/ 86. Virös Ferencs/ 87. másik Barátnak István, testvére Mihál/ 88. Peredi Mátyás/ 89. 
Веке * Márton, fia  Gergel/ 90. Ács Mihál/ 91. Mészáros Mihál/ 92. Bata Gergel/ 93. Bata Ferencs, fia  
Bálind/94. Finta János, testvére György/95. Sági Balász, fia  János/ 96. Szakái Mátyás/ 97. Egyőd Pál/ 
98. Födcsén vagy Födcsin Petör/ 99. Bán Gergel, testvére János, fia  Tomás/ 100. Borjú János, fia
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Márton/ 101. Pór* Tomäs/ 102. Virös Bálind, fia  Gál, testvére Veres/103. Meszel Antal/ 104. Török 
György, fia  GergeU 105. Bodizs Sim on/106. Varga Lukács/107. Adriján M iklós/108. Adriján Anbrus, 
testvére P á l/109. Poglos M árton/110. Damján Bertalan/111. Csabai* Gáspár, fia  István/112. Ágos
ton Bálind, fia  Anbrus, testvére Kelemen/ 113. Gilerd Sebestyén, testvére Anbrus/ 114. Nagy Gergel, 
testvére Borbás/ 115. Bóta/Buta* Andrijás/  116. Petre László, fia  Dimitör/ 117. Csere Balász/ 118. 
Kukta/Koksa/Kuksa* B a lázs/119. Toka János, testvére Gáspár/120. Zsenta/Zsiba* (=Zentai, Zsibai?) 
Tomás/121. Csákán Ferencs, fia  János/122. Kalocsa Mátyás, testvére M iklós/123. Kis István/ 124. 
Seres Tomás/ 125. Gilerd Gáspár/ 127. Virös Máti, testvére Ferencs/ 128. Borbás Gáspár/ 129. 
Gyorfás Pál, fia  G ergel/130. Gogán Im re/131. Kele Mátí, fia  P á l/132. Sárkezi Vincse/133. Kapocs 
György/134. Miszó/Maszó* Ferencs/135. Sziládi M ihál/136. Gálfi Gergel/137. Petörfi M átyás/138. 
Fődes János/139. Háromlapátú Imre. 

háne: 138
Karapái, továbbá Vadkert, Fejírfőd, Fejírsol/Fejírsül, Bogárd/Pógárd, Fejírtó-, másik nevén 

Akgöl- és Balota puszták, melyek a nevezett város rájáinak birtokában vannak.
Jövedelem a dzsizjével együtt:
Kapu-[adó] a dzsizjével: 176 
Búza-[tized] (gendom): 3000 kile 
Kevert-[tized] (mahlut): 3500 kile 
Tűzifa- és széna-adó (resm-i hime ve giyah):
Juh-adó (adet-i agnam):
Méhkas-adó (resm-i küvvare):
Bosztán[kert]-adó (resm-i bostan):
Len-, kender-, fokhagyma-, vöröshagyma-, 
káposzta- és répa-tized (ösr-i keten ve 
kendir ve sir ve piyaz ve kelem ve salgam):
Lencse-, borsó-, csicseriborsó- és lóbab-tized 
(ösr-i ades ve grah ve nohud ve bakla):
Birokbavételi illeték (resm-i tapu):
Sertés-adó (bid'at-i hanazir):
Vándorlóktól származó jövedelem  
(mahsul-i haymanagan):
Vágóhidi-adó (resm-i kinnare):
Piaci és vásári vámok jövedelme 
(mahsul-i bac-i bazar ma panayirha):
Jövedelem a hagyatékokból, a távollévők 
vagyonából, a nyomaveszettek vagyonából, 
a kóbor állatok és szökevények után, 
valamint gyertyaöntési illetékből (mahsul-i 
beytülmal-i 'amme ve mal-i gayb ve mal-i 
mefkud veyava ve kacgun ve semhane):
Büntetéspénzek, mezei kártevésre kivetett
bírság, menyasszony- és hordó-adó (badihave ve
'adet-i destbani ve resm-i 'arusane ve fiúd) : 7 060 [akcse]

Az összeírt háztartások szerkezete az alábbi módon alakult:

125 000 [akcse] 
15 776 [akcse] 
42 000 [akcse] 
28 000 [akcse] 

6 800 [akcse] 
3 500 [akcse] 
5 400 [akcse] 

360 [akcse]

1 672 [akcse]

500 [akcse] 
200 [akcse] 

4 956 [akcse]

1 322 [akcse] 
422 [akcse]

800 [akcse]

6 554 [akcse]

1570 1578
magában összeírt háztartásfő 50 77
1 fiúval összeírt háztartásfő 36 32
2 fiúval összeírt háztartásfő 8 1
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3 fiúval összeírt háztartásfő 3 -

1 testvérrel összeírt háztartásfő 11 22
2 testvérrel összeírt háztartásfő 4 3
3 testvérrel összeírt háztartásfő 
1 fiúval és 1 testvérrel összeírt

1 —

háztartásfő
2 fiúval és 1 testvérrel összeírt

12 4

háztartásfő 1 -

összes háztartásfő 127 139
összes összeírt fiúgyermek 75 38
összes összeírt testvér 35 32
összes összeírt férfi/fiú 237 209
Az összeírt háztartásfők 52,0, illetve 70,6%-át gyermek nélkül regisztrálták. 

Ebből arra következtethetünk, hogy Halas újratelepítésében elsősorban fiatalabb 
gazdák vettek részt. A háztartásfőkön kívül összeírtak feltűnően alacsony száma 
(108,7%, illetve 53,1%) persze egyszersmind arról is vall, hogy az összeírandó 
nőtlen gyermekek -  esetleg testvérek -  életkorát nyilván szokatlanul magasan 
határozták meg.

A népesség nagyságának meghatározására alkalmas egyéb adatokkal összevetve:
1570 1578

háztartásfők száma 127 139
velük összeírt fiúk és testvérek száma 110 70
összes összeírt szám 237 209
hane-s zám 125 138
kapu-szám 124 176
A fenti kimutatás arra figyelmeztet, hogy a szandszák- összeírások abszolút szá

mai félrevezetőek is lehetnek, s belőlük csak nagy óvatossággal lehet következtetni 
egy-egy helység tényleges össznépességére. Miközben az összeírt háztartások szá
ma nyolc esztendő alatt 8,9, az állami adó (dzsizje) fizetésre kötelezhető hánéké 
pedig 9,5%-kal -  tehát gyakorlatilag azonos arányban -  növekedett, az összes 
összeírt száma 11,9%-kal csökkent. Hogy Halas lakossága végül is növekedett vagy 
csökkent-e 1570 és 1578 között, azt a török földesúri pénzadófftopz^-fizetésre 
kötelezettek közti jelentős (csaknem egyharmados) különbség dönti el 1578 
Javára”.

Ez is csak azok számára, akik értenek e források nyelvén. A tahrir defterek ren
des esetben általában azt is közlik, hogy a háztartásfővel összeírt fiúk és testvérek 
nősek vagy nőtlenek-e. Házasok ritkán akadtak köztük, igaz ugyanakkor, elvétve, 
olyan egyedülálló háztartásfő is akadt, aki maga is nőtlen volt. 1570. és 1578. évi 
szegedi tahrir defter készítője, ismeretlen oknál fogva, eltért ettől a gyakorlattól, 
amivel nehéz helyzetbe hozza a felhasználót, hiszen a nőtlenek számából, bizonyos
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3. Halas környéke az 1578-as szandzsák-defter alapján. 
(Tervezte: Engel Pál és Szakály Ferenc. Rajzolta: Nagy Béla)

határig, következtetéseket vonhatnánk le arra vonatkozóan, hogy a defderdár hoz
závetőleg milyen korú gyermekeket és testvéreket vett számba. (Az utóbbiak több
nyire természetesen általában korosabbak voltak.)21 Az 1570. és 1578. évi kapu
szám közti 29,2%-os eltérés megerősíti azon feltevésünket, hogy az összeírhatóság 
határát ezúttal kirívóan magasan vonták meg. Ez a különbség ugyanis csak olykép-
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4. A Halas határához csatolt puszták (1570-1578) 
(Tervezte: Engel Pál és Szakály Ferenc. Rajzolta: N agy Béla)

pen alakulhatott ki, hogy a háztartásfővel összeírt testvérek, esetleg fiúgyermekek 
megfelelő része 1578-ra megnősült -  vagyis maga is önálló családfővé vált - , ám 
valaminő oknál fogva megmaradt apja/fivére gazdaságában. (Egyébként a háztar
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tásfők és a velük összeírt testvérek számának összege amúgy is gyanúsan közel áll 
a &űpMadó-fizetők számához: 139+32=171.)

A megoldás persze nem ilyen egyszerű, és csupán úgy közelíthetünk hozzá, ha 
az 1570-ben és 1578-ban összeírt családokat tételesen is összevetjük egymással. Az 
alábbiakban a névsor elejéről és végéről adunk -  mintegy az összeírtak felére kiter
jedő -  ízelítőt, minden válogatás nélkül. (Az 1570. és 1578. évi defter névanyaga 
sokszor a siyaquaat-írás azon sajátossága miatt mutat eltérést, hogy egy elrontott 
vonás alapvetően befolyásolja a név olvasatát, s így ugyanazon családnevek megle
hetősen messze kerülhetnek egymástól. Az azonosítást a keresztnevek összevetése 
alapján végeztük el, így akadhatnak benne elhibázottak is, ezt azonban akkor sem 
javítottuk. A * szokás szerint, kétes olvasatra utal, ha a két defter összevetésével a 
valódi névalak evidensen kideríthető.)

1570
Adácsi Benedek 

György f .  
Benedek f .  

Adorján Gáspár 
Miklós t. 
Ambrus t.

Adorján László 
György t.

Antal Kálmán
Acs Balázs 

János f .
Acs Mihály

Ágoston Márton 
Bálint fi

Árkai Balázs 
György fi

Bács Gergely

Baka * Márton 
Gergely fi

Baksa János 
Györgyfi 
István t.

Bakodi György 
János fi

1578

Adácsi György

Adorján Miklós

Adorján Ambrus 
Pált.

Adorján György 
Kelemen fi. 

Adorján Miklós

Acs Mihály

Ágoston Bálint 
Ambrus fi. 

Kelemen t.

Bán Gergely 
János t. 
Tamás fi.

Bata Gergely

1570
Balázs Tamás

Balog Máté 
Ferenc fi. 
Jakab fi.

Baranya Balázs 
Gál f .

Barátnak Fülöp 
Mihály fi 
Ferenc fi.

Barátnak Gergely 
Bálint t.

Barátnak István

Barátnak Mihály

Bálintfi Péter 
Bátyai* András 

Máté t.
P á l f

Bódi Mátyás 
Bódog György 

Balázs fi. 
Bodor Balázs 

János fi.

1578
Balázs Tamás 

P á lf
Balog Máté 

Ferenc f .

Baranyai Ambrus

Barátnak György 
Barátnak István 

Mihály t. 
Barátnak István 
Barátnak István

Bata Ferenc 
Bálint f . 

Bálintfi Péter 
Bátyai* András

Beki Gergely 
Máté t 
Benedek t. 

Berber János

Bódog György 
Balázs f .
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15781570
Bodor János 

Demeter fi  
Bodor János

Bodor Márton 
Máté fi. 

Bodor Miklós 
Lőrinc fi.

Boros* István

Botos * Kálmán 
Bőr* Tamás 
[... ...]
Sági Balázs 

János fi. 
Salgó Máté

Seres Tamás 
Simonfi András 
Simonfl András 
Simonfi Simon

Somogyi* Orbán 
Szabó Benedek 

György t. 
Illés t.

Szabó Ferenc

Szabó Mihály 
Tamás fi 
Boldizsár fi.

Szakái István 
Szakái Márton 

Kristóff. 
Or (?)... fi

Szél* Péter 
Szél* Márton 

András fi. 
Szélös Lőrinc 

Mihály t. 
János t.

1578
Bódizs János 

Demeter fi. 
Bódizs János 

Péter fi.

Bódizs Máté

Bódizs Simon 
Borbás Gáspár 
Boros* István 
Bóta András

Bőr* Tamás
[... ...]

Sági Balázs 
János fi. 

Súgó Máté 
Sándor Máté 
Sárkezi Vince

Simonfi Simon 
János t.

Szabó Illés 
Szabó Mihály 

Boldizsár fi.

Szabó Tamás 
Szakái Balázs 
Szakái Balázs 

András fi.

Szakái Márton 
Or(?) . . . f i

Szakái Mátyás

1570
Szente István 

Mihály fi 
András fi. 
Tamás fi.

Szíkhalmi Egyed

Tanyák* János 
Tanyák* Kelemen 

Geci fi.
Torma András 

Bálint t.

Tót Bálint 
Mátyás fi.

Török György 
Gergely fi  

Varga Gáspár 
Varga Lukács 
Varjas Benedek 

Kelemen fi. 
Virös Bálint

Virös Bálint

Virös Benedek 
Imre fi.

Virös Ferenc 
Virös János 

Benedek fi. 
Virös Máté 

Ferenc t. 
Zádori Bertalan 

Bálint fi. 
András fi. 

Zádori Miklós 
Lázár t. 
János fi.

Szélös Lőrinc

Szente Mihály 
András t.

Szikhalmi Egyed 
Szikhalmi Máté 

Tamás t. 
Sziládi Mihály

Torma András 
Bálint t. 

Torma András

Tót Miklós 
Tót Miklós 
Török György 

Gergely fi

Varga Lukács

Virös Bálint 
Gál fi  
Veres t. 

Virös Bálint 
Gáspár fi. 

Virös Benedek 
Pál fi

Virös Ferenc

Virös Máté 
Ferenc t. 

Zádori Bertalan 
Bálint fi.

Zádori Miklós 
Lázár t. 

Zentai* János 
Zsoldos Balázs 
Zsente Tamás 
Zsoldos Balázs
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Jelen tételes összevetés 1570-ben 64, 1578-ban 62 háztartást ölel fel. Az olyanok 
száma, amelyek csak az egyikben szerepelnek (vagy „párjukat” nem sikerült meg
találnunk), 24, illetve 30. 28 háztartás élén mindkét összeírásban ugyanazon sze
mély áll (14 esetben a család összetétele sem változott), 9 pedig kisebb és 5 nagyobb 
változáson esett át. (Kis -  vagy ha jobban tetszik: természetes -  változásnak a fiúk 
és a testvérek eltűnését, nagyobb változáson pedig azt értjük, hogy a háztartásfő 
mellett merőben más keresztnevű fiúkat vagy testvéreket találtunk; ez utóbbi persze 
adódhat a helytelen azonosításból is.) Az időközben önálló háztartást alapított 
testvérek és fiúk száma meglehetősen alacsony: 3, illetve 5. A nyolc esztendő alatt 
eltűnt háztartásfőknek eszerint csupán kisebbik hányada halálozott el; a többségük 
nyilván máshová költözött. Ugyanez fokozottan áll az 1578-ra eltűnt testvérekre és 
fiúgyermekekre. A gyarapodás viszont egyfelől későbbi beköltözésből, másfelől 
pedig abból származhatott, hogy 1570-ben sikerült elkerülniük az összeíró figyel
mét. (A kívül maradottak számát általában 20%-ra teszik.)22 Az 1578. évi kapu
számból kiindulva Halas lakosságát 1000-1200 főre becsülhetjük.

Röviden összefoglalva: lett légyenek is bármilyen természetűek Musztafa pasa -  
vélhetőleg újjátelepítési -  kedvezményei, a kezdeti lendület elmúltával nem ered
ményeztek folyamatos és jelentős népességnövekedést Halason. Ezen nincs mit 
csodálkoznunk, hiszen a kincstár által a mezővárosra terhelt adó nem egészen egy 
évtized alatt -  a dizsje-adó (125 000 akcse) nélkül is, amit 1570-ben nyilván 
mentesség okán nem vettek számba -  kereken az ötszörösére növekedett. Sok új 
telepest visszatarthatott az ideköltözéstől, hogy a török adminisztráció ugyan húsz
nak nyilvánította a települést, ám azt nem engedte meg, hogy lakosság szabott évi 
summával (maktu) adózzék, hanem tételesen előírta, hogy milyen jövedelemforrás
ból mennyit vár, ami a viszonyok változásának folyamatos követését feltételezte.

Ami a népesség nemzetiségi megoszlását illeti: néhány délszlávnak ható név 
ellenére úgy gondoljuk, hogy az 1569-ben (?) újjátelepült Halas lakossága színma
gyar volt. A szerbek XVI. századi előrenyomulásáról készített visszatekintésében 
Bosnyák Tamás füleki főkapitány 1629-ben azt állította, hogy „Szinán pasa 
feljövetele [1593] és Eger vétele [1596] előtt a Tisza-Duna között Titeltől fogvást 
egész Jankóig [Jankovác, Jánoshalma], Szeged és Halas tájára is mind feltolya- 
kodott volt a rác nemzetség”. Ez éppen nem elképzelhetetlen, hiszen a Duna-Tisza 
déli részén olyannyira elszaporodtak a rác telepek, hogy a török kormányzat még 
néhány török falu idehelyezéséhez is eléggé biztonságosnak ítélte a vidéket. Az 
azonban, hogy a szerb hullám Halast is elérte volna, túlzásnak látszik, hiszen a 
kalocsai náhije tahrir és dzsizje defterei nem utalnak számottevő szerb térnyerésre.23

A két török összeírás alapján Halast nem lehet valami impozáns településnek, 
még kevésbé afféle hódoltsági „fő városnak” elképzelni. Ami nagyságrendjét illeti, 
elég annyit mondani, hogy csupán a szegedi szandzsák kalocsai náhijé]ában 1560- 
ban két nálánál nagyobb helység akadt:24
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összeírt háztartá hánék kapuk
sok száma száma száma

Fájsz város:
Árpás mahalle 60
Nagy utca mahalle 42
Alsó utca mahalle 76
Összesen 178 178 175

Foktő város: 283 284 271

* * *

Bár -  néhány kivételtől eltekintve -  a nagyság és a gazdasági erő szinte tör
vényszerűen fedi egymást, ennél is lényegesebb, hogy Halas névanyaga megle
hetősen szürke agrár-, vagy talán inkább pásztortársadalmat sejtet. Egy átlagos 
hódoltsági mezővárosban a kézművesek arányszáma például általában 20% körül 
mozgott.25 Halas 1570. évi névjegyzékében mindössze 12, az 1578. éviben pedig 9 
iparűzőre utaló személynevet (4 Kovácsot, 2-2 Ácsot, Szabót és Vargát, illetve 1-1 
Borost, Ácsot, Serest, Szűcsöt és Vargát) találunk. Vagyis: azoknak az arányszáma, 
akikben kézművest gyaníthatunk, nemcsak rendkívül alacsony volt, hanem nyolc 
esztendő alatt 3,2%-kal (9,4:6,2%) még csökkent is. Összetételét tekintve bizonyta
lannak, kiegyensúlyozatlannak tűnik, ami mindig azt jelzi, hogy az iparűző név már 
öröklődő családnévvé szilárdult, azaz: viselője általában már nem folytatja a nevé
ben foglalt mesterséget. Az összkép úgy summázható, hogy a Halason rendelke
zésre álló „ipari kapacitás” még a legelemibb szükségleteknek sem felelt meg.

Egy valamire való mezővárosban általában több, deák minősítő jelzőt viselő ház
tartásfőt találunk annak jeleként, hogy a tanult emberek száma messze magasabb 
volt, mint az egyszerű parasztközösségekben. Paradox módon a „deákok” arányszá
ma a kereskedelmi ágazat fejlettségét is tanúsítja, hiszen az árucserével foglalkozók 
között aránytalanul sok „deákot” találunk. (Nyilvánvalóan azért, mert kereskedést 
megfelelő képzettség nélkül nem lehetett sikeresen folytatni.)26 Az a tény, hogy két 
összeírásunkban mindössze egyetlen deákot találunk (1578: János diák), egyszerre 
utal a lakosság alulképzettségére és az árucsere iránti érdektelenségére. Bár éppen 
Miskei György példája int óvatosságra, az előbbi következtetéssel szemben. Mivel 
bizonyos, hogy nem lelkész s nem is tanító volt, egyértelműen igazolja, hogy a 
parasztok között is akadtak „deákos”, sőt könyvvel rendelkező emberek.

Végezetül meg kell említenünk azt is, hogy a halasi névanyagban a foglalkozás
név általában is szembetűnően ritka: a fentebb említetteken kívül mindössze 1 Ihász 
(= Juhász) vezetéknevű személy akad mind 1570-ben és 1578-ban. (Amiből persze 
-  mint látni fogjuk -  elsietett lenne az állat-, közelebbről a juhtenyésztés visszama
radottságára következtetni).

Megjegyzendő persze, hogy felettébb furcsa lenne, ha a hódoltság két mammut- 
települése -  az 1562-ben 758, 1580-ban pedig egyenest 1421 háztartásfővel összeírt 
Kecskemét, illetve az 1560-ban 654, 1580-ban 803 háztartásfővel regisztrált Sze-
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ged27 -  között félúton egy, az említettekhez fogható nagyvárost találnánk akkor, 
amikor a lakosság XVII. századra jellemző összetelepülése még nem kezdődött 
meg.28 Mindent összevéve, Halas névanyaga és jövedelemforrásainak jegyzése egy 
meglehetősen befelé forduló agrártársadalom képét mutatja, amely azonban a pre
ferált területeken kifejezetten sikeresnek tűnik.

*  *  *

Mária királyné titkára, Oláh Miklós 1536-ban egy latin nyelvű átfogó Magyar- 
ország-ismertetést készített az európai közvélemény tájékoztatására. Ez összter- 
jedelméhez képest meglepően nagy teret szentel Halas környékének bemutatásának: 
„Ezen a Duna és Tisza között elterülő vidéken, észak felé van a kunok mezeje [=a 
Kiskunság], melyben a kunok székhelyeik vagy, amint ők nevezik, szállások szerint 
oszlanak meg. Többek között itt van Szentkalász, Halas és sok más falu, melyek a 
királyi kincstárhoz tartoznak. Csordákat és méneseket tartanak, ebből nem kis 
jövedelemre tesznek szert; vizük és fájuk szűkösen van, attól eltekintve, hogy az 
állatok itatására [ember számára] élvezhetetlen vizű kutakat ásnak. Földjük egyetlen 
veteményt sem terem szívesebben a töknél.29 Tüzelőként nádat, állati trágyát és 
kevés, messziről hordott fát használnak.”30

A leírás meglepő összhangban áll az 1570-es évekbeli török összeírásokból le
vonható következtetésekkel. Igaz, Halas ekkor nem tartozott a Kiskunsághoz; jóval 
korábban csupán a kiskunok bizonyos „fórumai” működtek itt (miként Kecske
méten) is, maga a város a leírás készítése idején is magánfoldesuri birtok volt. A 
marhatenyésztésről írottak viszont tökéletesen beleillenek leszűrődött gazdaság- 
történeti ismereteink közé, különösen figyelemreméltóak a rideg tartásra -  pon
tosabban: csak arra -  alkalmas puszták említése. A fentiek tükrében megkülön
böztetett figyelmet érdemel, hogy ugyanakkor állatkereskedésükről viszont nem 
szól. Mivel tudjuk, hogy még a legújabb korban is a homokbuckák megkötése volt 
a halasi agrárgazdálkodás fő problémája,31 a határának terméketlenségéről írottakat 
is hajlamosak lennénk elfogadni, ám mint az alábbiakból kitűnik, ez esetben téved
nénk.

Az újjátelepülés utáni állapotokat tükröző 1570. évi szandzsák-összeírást itt 
figyelmen kívül hagyva, a már megerősödött mezővárost kiemelkedően -  úgy is 
mondhatni, a körülményekhez képest elképesztően -  magas gabonaterméssel vették 
számba. Mivel az 1578. évi összeíró összesen 6500 kila gabona- és keverttizedet 
várt innét, nem kevesebb mint 455 kila gabona esett (volna) egy háztartásra, 
miközben a szakirodalom azokat a településeket, amelyeken ez a mutató meghalad
ta a 100 kilát (=3076 1), már jól ellátottnak tekinti.32 Hitetlenkedésünket csupán az 
mérsékli, hogy a mezőváros nem kevesebb mint 8 elnéptelenedett környékbeli 
település területét kebelezte be saját határába. Vagyis: módja volt a szántói 
nagyságát szinte korlátlanul kiterjeszteni.

Hihetetlenül magas a halasiak által hizlalt sertések becsült száma is. Mivel az
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egyévesnél idősebb sertés után két akcsét szedtek, a 4956 akcsére tervezett sertés
adó háztartásonként átlag 17 sertésre enged következtetni. Tekintélyes juhtartásra 
mutat a 3500 akcsére tervezett juhadó is, hiszen a szegedi szandzsák 1560 kanun- 
nameja úgy rendelkezik, hogy „juh illeték (resm-i gamen) címén két juh után egy 
akcsét adjanak”.33 Vagyis: eszerint egy háztartásra kereken 50-50 juh esett.

Meglehet persze, hogy a fentebb kikalkulált gabona-, sertés- és juh-átlagok 
irreálisak;34 talán a kivetési kulcsban bújhatnak meg olyan változtatások, ami 
torzítólag hatott az arányokra. Annyi azonban elfogadható belőlük, hogy az említett 
agrárágazatok igencsak gyors fejlődésnek indultak 1570 után, ami 1578-ban már 
jelentős felesleg kialakulásához vezetett.

Halasnak szüksége is volt eladásra felkínálható feleslegekre, hiszen -  ha hihe
tünk az összeírásnak -  egyetlen csepp bort sem termelt egy olyan korban, amikor az 
emberek -  főként a vízszegény síkságon -  nagyobbrészt borral oltották szomjukat. 
(Oláh külön is hangsúlyozza, hogy az ásott kutak vize alkalmatlan volt emberi 
fogyasztásra.) Analógiáink szerint Baranyából, kivált a Felső-Baranyának is neve
zett délkelet-tolnai borvidékről számíthattak -  tengelyen érkezett -  jelentős szállít
mányokra. A század közepéig ugyanis egyértelmüleg legnagyobbrészt ez a vidék 
látta el borral a Duna-Tisza közét, a Maros-mentét, sőt a Tiszántúl egy részét is.35 
Feltevésünket adat nem, ám Halas és Baranya szoros XVII. századi kapcsolatai 
egyértelműen igazolni látszanak.

A fentieknél még előnyösebb oldaláról mutatkozik Halas gazdasága, ha azt a 
pusztahasználat oldaláról vesszük vizsgálat alá. Az 1570. és 1578. évi szandzsák- 
összeírás tanúsága szerint a mezőváros az alábbi elpusztult faluhelyeket használta, 
amelyek nagyobbrészt külön egységként is szerepelnek a defterben. (Kurzívval a 
szandzsák-defterben fellelhető halasi gazdák neve.)36

1570
Bocsa puszta. Tartozik a nevezetthez]. Halas városából Zádori Bertalan és Zádori Miklós és 

Katalin [István, az előbbi fia] kötelmében. Ha kívülről [értsd: nem halasiak] művelik, tizedét megad
ják a föld urának. Bevétel: készpénzben 1000 [akcse].

* Vő. az 1578. évi összeírással
Göbölpuszta. Tartozik a nevezetthez], [Fölötte:] A kincstári Kecskemét városából Kerek Mihál és 

Kerek Gergel kezén.] Szállás- és legelőadóból, átalányban, a sáhi [uralkodói] dzsizjével együtt. 
Bevétel: készpénzben 600 [akcse].

Harka puszta: nem szerepel.
Ivánka puszta. Ráják nélkül. Tartozik a n[evezetthez]. Bevétel: 1800 [akcse]. Búza 45 kile 630 

[akcse], kevert 45 kile=360 [akcse], szénaadó 210 [akcse], legelőadó 600 [akcse].
Másik Kördvélös puszta. Ráják nélkül. Tartozik a nevezetthez], Bodoka és Püski falu közelében. 

Fájsz városából Fal* István és Halas városából Kémén Mihál kezén. Az említett zimmík [nem
mohamedán alattvalók] művelik és állataikat összegyűjtik [azaz legeltetik], a föld urának tizedet és le
gelőadót adnak. Bevétel: 350 [akcse]. Búza 14 kile=196 [akcse], kevert 13 kile=104 [akcse], széna- és 
legelőadó [éven]te 50 [akcse],

Recske puszta. Ráják nélkül. Tartozik a nevezetthez]. Halas város lakóinak kezén. Bevétel: 300 
[akcse]. Búza 8 kile=120 [akcse], kevert 12 kile=96 [akcse], legelő- és rétadó 128 [akcse].

Salgó falu [sic!]. Hilje [Hillye] falu közelében. Fájsz városából Kozma Bálind és Halas városából
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Kernén Mihál birtokában. Az általuk müveit helyek után megadják a tizedet a fold urának. Bevétel: 
1310 [akcse]. Búza 60 kile=840 [akcse], kevert 40 kile=320 [akcse], széna- és legelőadó 150 [akcse].

Szentdemeter puszta, nem szerepel.
Tázlár puszta. Tartozik a nevezetthez], [Fölötte:] Kincstári Kecskemét városából Nagy Ferenc és 

Kara Bemád kezén.] Szállás- és legelőadóból, átalányban, a sáhi [uralkodói] dzsizjével együtt, bevétel 
készpénzben: 1000  [akcse].

1578
Bocsa puszta. Tartozik a nevezetthez]. Zádori Bertalan szállása, Zádori Miklós szállása, Katalin 

Istvánnal, aki a n[evezett] fia, szállása. Bevétel: szállásadóból és másból 3000 [akcse].
Göbölpuszta. Halas város helyén. Tartozik a n[evezetthez]. Kerek Mihál szállása, Varga Petör szál

lása, Polgár Mihál szállása, Halas Imre szállása, Sövén* Lőrinc szállása. Bevétel: szállásadóból és más 
legelőből 2500 [akcse]

Ivánka falu  [sic!] Halas város helyén. Bevétel: tizedből és adókból 2900 [akcse].
Harka puszta. Balázs Tomás szállása. Az említett puszta [=Szentdemeter] határában. Tartozik a 

n[evezetthez]. Bevétel: tizedből és adókból 12 000 [akcse].
Kördvélös [puszta]. Az említett Püski falu közelében. Fájsz város lakossága kezén. Bevétel: tized

ből és adókból 350 [akcse],
Recske puszta: nem szerepel.
Salgó puszta. Hilje falu közelében. Fájsz városából Kun Bálind és Halas városából Kémén Mihál 

birtokában. Tartozik a nevezetthez]. Bevétel: tizedből és adókból 1310 [akcse].
Szent-Dimitre puszta. Halas város lakói közül Csertő Kelemen birtokában. Tartozik a n[evezett- 

hez], A budai nagyúri kincstár bevétele: készpénzben, évente 1450 [akcse],
Tázlár puszta. Bocsa puszta helyén. Tartozik a n[evezetthez]. Szakái Mátyás szállása, Böke* János 

szállása, Torma András szállása, Kara Sebestyén szállása, Zsoldos Balázs szállása, Bemád* Pál szál
lása, Tót Miklós szállása, Szente* Mihál szállása. Bevétel tizedből és adókból 1850 [akcse].

A Halas lakói által használt pusztákat visszakereshetjük az 1560. évi szegedi 
szcműksáAr-összeírásban is (amelyben maga Halas -  mint emlékezhetünk -  nem sze
repel). (Kurzívval az utóbb, 1570-ben és 1578-ban halasiként szereplő gazdák és 
családnevek):

Ivánka puszta, defteren kívül, üres és adófizető nélküli, tartozik a nevezetthez. Adóbevétele 
(haszil'): 70 [akcse]. Szénatized a Kolonpó rétről, tartozik a nevezetthez: 70 [akcse].

Szentdemeter puszta, defteren kívül, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez, Bóka 
Ferenc, a nevezett faluból [Karácsonból] és Kalocsai István, Halas faluból birtokolja, s szállásaik leg
eltetési illetékét évi átalányösszegben adják meg. Földesúri adóbevétele [...]: 500 [akcse],

Harka puszta, defteren kívüli, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez, Barátnak Filep, 
Kozmó falu lakosának birtokában. Adóbevétel [...] évi átalányösszegben: 400 [akcse].

Bocsa puszta, defteren kívüli, üres és adófizetők nélküli, tartozik nevezetthez, Palkó Márton, 
Kecskemégy falu lakosa birtokában. Adóbevétel [...]: 1000 [akcse]: Búzatized 60 (kile)=720 [akcse], 
réttized ára 40 [akcse], kétszerestized 40 kile=240 [akcse].

Kötön puszta, defteren kívüli, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez [=Foktőhöz], 
Istvánfi Mihál, Csertőház falu lakosának birtokában. Adóbevétele [...] 150 [akcse].

Salgó 1560-ban még lakott volt: 6  dzsizje- és fajpuadó-fizetővel írták össze (köztük van az 1570- 
ben és 1578-ban a helyet pusztaként bérlő Kernén Mihály).

Ebben az összeírásban a később Halas határába olvadt puszták közül is külön 
regisztráltak néhányat:

Karapái puszta, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez, a nevezett Sármégy falu 
közelében, Kovács Lőrincs és Berecski Gergel, akik Sármégy falu lakói, és István Mihál, Csertőház 
falu lakója birtokában; szállások vannak rajta .... Évi átalányösszegben a legelőhasználati illeték címén
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450 [akcsét] adnak. Adóbevétel: 450 [akcse].
Vadkert puszta, defteren kívüli, tartozik a nevezetthez. A nevezett falu közelében, Doma Ferencs 

és Balás János, Sármégy falu lakói és Csertő Kelemen, Csertőház falu lakója birtokában van. Évi 
átalányösszegben a legeltetési illeték címén 450 akcsét adnak. Adóbevétel [...]: 450 [akcse],

Fejérdtó puszta, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez. Adorján Gáspár és István 
Gergel a nevezett faluból [Hantokából] birtokolja. A nevezett pusztán szállások vannak, és legeltetési 
illeték címén évi átalányösszegben 350 akcsét fizetnek. Adóbevétel [...]: 350 [akcse].

Fejírföld: az 1560. évi összeírásban nem szerepel.
Pokárd puszta, üres és adófizetők nélküli, tartozik a nevezetthez, a nevezett falu [=Homokmégy] 

közelében, s ennek népe műveli meg és tizedeit megadja. S nevezett faluból Zádori János, Miskei 
György, Gál György, Káli János és Tomka Pál nevű hitetleneknek szállásaik vannak [...], ahol 
marháikat taiják. A rét legeltetéséért az illeték [...]. Évi átalányösszegben 155 akcsét fizetnek. 
Adóbevétel (haszil) 1345 [akcse]: búzatized 50 kile=600 [akcse], az öt szállás, egyenként 155 [akcse], 
ill. 900 [akcse], len- és kendertized 50 kile=45 [akcse].

Balota: az 1560. évi összeírásban nem szerepel.”
A bennünket érdeklő pusztákon -  halasi Kalocsai Istvánt nem számítva -  1560- 

ban 19 gazda osztozott; közülük 8 található meg Halas két összeírásában vagy azok 
egyikében (36,8%), 4 esetben pedig azonos „vezetéknevű” személyt találunk 
Halason (21%).

*  *  *

Az eredmény olyan meglepő, hogy a termelés szférájának bemutatását megsza
kítva -  már-már a végleges megoldás reményével -  kénytelen vagyunk visszaka
nyarodni a fentiekben többé-kevésbé már lezártnak vélt, alapvető településtörténeti 
kérdésekhez.

1560-ban a Halas faluból való Kalocsai István szentdemeteri szállásainak 
emlegetése tűnik fel.38 Ez egy rendkívül kicsi -  mondhatni: jelentéktelen -  Halasra 
utal, amely nem tudott beleszólni a környezetében található pusztákért való 
küzdelembe. Pedig a majdani pusztáin osztozó települések közül csak Foktő látszik 
komoly és expanzív településnek (284 háné), a többiek közül egyik sem érte el az 
50 hánés nagyságrendet: Csertőháza 27, Hantoka 34, Homokmégy 41, Kis- és 
Nagykál (együttesen) 44, Kecskemégy 11, Kozmó 11, Sármégy pedig 36 hanéval 
szerepel az 1560. évi defterben,39 Következésképp: Halas még a 10 háne körüli 
településekkel szemben is alig volt versenyképes, ami annyit jelent, hogy -  miután 
a háztartásfő- és az állami adófizetésre is kötelezhető háne-szám ekkor gyakorlati
lag már egybeesett -  Halas össznépessége nem érte le a száz főt sem.

Rendkívül élesen kirajzolódik Halas jelentéktelensége, ha helyét megkeressük a 
kalocsai és solti náhijéban pusztákat használó helységek „rangsorában”: (Kurzivál- 
va a később Halassal kapcsolatba került helységek.)

7 pusztán birtokolt 
6 pusztán birtokolt 
4 pusztán birtokolt 
3 pusztán birtokolt 
2 pusztán birtokolt 
1 pusztán birtokolt

Homokmégy 
Kalocsa és Csanád 
Dunapataj, Csertőháza, Csorna 
Fájsz, Kecskemégy és Sármégy 
8 falu, köztük Foktő és Hanik 
30 falu, köztük Halas, Kál és Kozmó40
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Ez részben azt is megmagyarázza, hogy a török összeíró 1570-ben miért minősítette 
falunak.

Érdemes megvizsgálni a későbbi halasi pusztákon osztozkodó helységek hane- 
számának további alakulását, hiszen a fentiekben láthattuk, hogy az 1560-ban még 
az utóbbiakban élő pusztahasználók feltűnően nagy számban jelennek meg Halas 
1570. évi összeírásában. Ez az újabb összevetés az alábbi eredményre vezetett:41

1560 1570 1578
Csökkenés
1560-1578

Csertőháza 27 23 17
között

10
Foktő 284 234 203 81
Hantoka 34 19 15 19
Homokmégy 41 25 15 26
(Kis- és Nagy)Kál 44 19 9 35
Kecskemégy 11 11 8 3
Kozmó 11 14 9 2
Sármégy 36 32 23 13
háne-szám összesen 488 377 299 189
az előző összeghez 
viszonyított csökkenés %-ban 
a kiinduló összeghez 
viszonyított csökkenés %-ban

2 2 % 2 0 %

39%
Távol álljon tőlünk a feltevés, hogy -  ebben a rendkívül mozgalmas korban -  

valamennyi elköltözött Halasra települt volna, tény azonban, hogy az 1560 és 1570 
közt bekövetkezett csökkenés (111) kétségtelenül gyanúsan közel áll Halas 1570. 
évi háztartás-számához (127).

Mindez egyértelműen arra mutat, hogy a Halast újratelepítő Szokollu Musztafa 
budai pasa igencsak kiérdemelte Miskei György -  és nyilván általában Halas lakói
nak -  áldó szavait, hiszen az általa nyújtott (egyelőre ismeretlen) kiváltság mág
nesként vonzotta ide a környékbeli népesség legmozgékonyabb és legvállalkozó- 
szellemübb elemeit. Ez több puszta feltevésnél, hiszen -  miközben segít értelmezni 
Miskei sokat idézett bejegyzéseinek rejtélyes pontjait -  megerősíti hipotézisünket. 
Azon mondat, miszerint „én Miskei György ugyanezen esztendőben, tudniillik 
1571-ben kezdtem házat építeni [Halason], de nem bátorkodtam [állandóan] itt 
lakni”, eszerint így értelmezendő: az új telepesek -  a felkínált kedvezmények 
vonzására -  felíratták magukat a halasiak közé, ám eközben egyfajta kétlakiságra 
rendezkedtek be; idejük nagyobbik részét másutt, alkalmasint eredeti lakóhelyükön 
-  Miskei Homokmégyen -  töltötték.42 Egyébként, ha figyelmesen olvassuk, Miskei 
szövege expressis verbis kimondja azt is, hogy Halas újjátelepítését nagyobbrészt 
nem a korábban elszéledt, most visszatérő helyiek, hanem máshonnét verbuválódott 
telepesek végezték. (Meglehet, az amúgy is kisszámú halasi lakosságot a tatárok, 
kevés kivétellel, kardélre hányták.) Ők éppen azzal vívták ki Miskei elismerését, 
hogy olyan buzgalommal fogtak az újjáépítéshez, mintha örökjogon bírnák a
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területet, vagyis: visszatért helyi, eredetileg is privilégizált lakosok lettek volna.
Hogy mi ösztönözte Musztafa pasát Halas felemelésére, meglehet, sohasem 

fogjuk megtudni. Kedvezményei aligha lehettek szokványosak, ha -  mint az úgysz
intén Miskei feljegyzéseiből kiderül -  rettegve ugyan, de sok környékbeli Halast 
választotta új lakóhelyének. A kedvezmények közé tartozhatott, hogy az újjáéledő 
mezővároshoz hozzácsatolták az azt körülölelő pusztákat, ezzel mérhetetlenül meg
növelve a település -  jelképes adóztatás alá vont -  életterét. (Meglehet, ezeknek nem 
volt külön ura.) Vonzerőt jelenthettek esetleg az ilyenkor szokásos szabad esz
tendők, amelyek, mint a szandzsák-összoír&solsboi kiderül, a szokványos adó- 
mentesség helyett itt csupán alacsonyabb megterhelést hoztak. (A kalocsai és a solti 
náhije települései közt más újratelepítendő nem akadt, így másutt ilyen ked
vezményeket sem lehetett kicsikarni.)

*  *  *

E hosszú -  ám szükséges -  kitérő után visszakanyarodva a pusztagazdálko
dáshoz, abból bennünket természetesen a nagyállattartás érdekel leginkább. A 
szandzsák 1560. évi kannunnamé]a, sajnos, nem tér ki a szállásokon (amit a török 
források is a magyar szóval jelöltek), tehát ridegen tartott szarvasmarhák után fize
tendő összegre, ez azonban egy akcse szokott lenni.43 A tényleges marhaszám 
meghatározását az akadályozza, hogy a pusztákon vegyes gazdálkodás folyt: a le
gelők mellett jól megfértek a gabonaföldek és kaszálók. (Erre egyértelműen utal a 
bevételek részletezése.)

Ugyanakkor Bócsán csak szállásilletéket szedtek, s nyilván a tázlári 8 és a 
kötönyi 5 szállásbirtokos is kevés helyet hagyott a szántóföldi művelésre. 
Nyilvánvalóan tenyésztőhelyként hasznosította Szentdemetert az a Csertő Kelemen 
is, akinek 1560-ban többedmagával Vadkerten voltak szállásai, s aki 1578-ban 1450 
akcséval adózott az említett puszta kizárólagos birtoklásáért. A legnagyobb 
jövedelmű harkai pusztát viszont a jelek szerint gabonatermelő helyként hasznosí
tották a halasiak; 12000 (!) akcsés jövedelme tizedekből és illetékekből származott.44 
Szántóként hasznosult a lényegesen kisebb Ivánka is, amelytől 2900 akcsés tized- 
váltságot és illetékpénzt várt a kincstár. Mindezek alapján a rideg szarvasmarha
tenyésztő helyek után mintegy 8800 akcsét vártak, amit természetesen nem lehet 
automatikusan ugyanannyi darab marhára átszámítani.

A városnak mintegy örökbirtokként átengedett nyolc puszta esetében a szand- 
zs'dUösszeíró, sajnos, csak a birtoklás tényére utal, s semmiféle útbaigazítást nem ad 
a hasznosítás módjáról. Elsőre hajlamosak lennénk arra gondolni, hogy a halasiak 
elsősorban ezeket fogták eke alá, ám ennek ellentmond egyfelől a bérelt pusztákon 
folyó kiterjedt szántóföldi művelés, másfelől pedig az, hogy a nyolc puszta közül 
Karapálon, Vadkerten és Fejérden 1560-ban csak szállásokat vettek nyilvántartásba, 
s nagyobbrészt szállások foglalták el Pokárd területét is, jóllehet folyt itt némi 
gabona-, len- és kendertermelés is. (Szállás-adóként itt vélhetőleg 2150 akcse szá
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mítható.) Nehezen tudjuk elképzelni, hogy miután az ő birtokukba került, a halasi
ak gyökeresen változtattak volna a hasznosítás módján. Ezt látszik igazolni, hogy a 
várható bevételek között szerepel „a legeltetési illeték a nevezett pusztákról” tétel is.

Aligha térünk el messze az igazságtól, ha -  nem számítva itt az igás és fejős 
teheneket -  Halason az 1570-es években 5-6000, esetleg 7-8000 ridegen tartott 
szarvasmarhával számolunk. (E becslésnek nem lehet akadálya, hogy 1699-ben -  
mint látni fogjuk -  mindössze 266 [!] ökröt vallottak be az összeírónak az itteni 
lakosok.) Ez azt jelenti, hogy a Duna-Tisza köze Halastól északra fekvő zónájának 
közel 100 000 darabra becsülhető szarvasmarha-állományából,45 Halas részesedése 
5 és 10% között kereshető, ami nem lebecsülendő termelőerőről és szervezési 
képességről tanúskodik.

Halas szarvasmarha-kínálatának mérlegelésénél óvatosságra int, hogy a 
mezőváros kereskedelmi aktivitását a megerősödés után is meglehetősen gyengének 
találtuk. Azt, hogy a marhahajtók lakóhelyét is feltüntető 1560-as évekbeli ráckevi 
és váci török vámjegyzékben nem bukkan fel halasi,46 a településtörténeti fejlemé
nyek egyértelműen magyarázzák. Ha azonban az 1570. évi újratelepülés után a 
város agrárgazdálkodása valóban olyan virágzó volt, mint azt az 1578. évi török 
jövedelembecslés sugallja, úgy az 1570-es, 1580-as és 1590-es években minden
képpen keveselnünk kell a néhány, a halasiak kereskedelmi tevékenységére vonat
kozó elszórt adalékot. Az 1586-1588-ból ránk maradt érsekújvár-jatópusztai vám
jegyzékben -  nyugatnak irányuló külkereskedelmünk e nélkülözhetetlen dokumen
tumában -  négy halasi tőzsér fordul elő:47

1586. jún. 24. Petrus Aniaky de Hallasy abegit equos 50 
1588. máj. 15. Lazarus Michkey de Halas abegit boves 125 
1588. aug. 25. Joannes Nagy de Halas abegit boves 60 
1588. aug. 25. Joannes Kys de Halas abegit boves 110
A pontosan nem azonosítható lakóhelyű Anyáki Péter 50 lovát itt figyelmen 

kívül hagyva, a halasiak -  köztük a bejegyzéseket ránk hagyó Miskei György Lázár 
nevű fia (?) -  összesen 295 ökröt hajtottak a pünkösdi galgóci, a Mária mennybe- 
menetele-napi (aug. 15.) szeredi és az Egyed napi (szept. 1.) nyárhidi vásárra. 
Vagyis: azokra a gyűjtőhelyekre, amelyeken Nagyszombat előterében a cseh koro
natartományok, kivált Morvaország felé irányítandó csordákat összeverték. (A sze
keresgazdák közt viszont, akik a vissz-árut -  a nyugati posztókat, fém- és szatócs
árukat stb. -  a hódoltságba fuvarozták, nincsen halasi.)

Ezzel az alkalomszerűnek tetsző marhahajtó tevékenységgel Halas a sereghajtók 
között foglal helyet; számos kisebb környékbeli község is megelőzi. Igaz, az 
1564/65. évi váci vámnaplót 3175 marhával vezető Makó még nála is gyatrábban 
szerepelt (1586: 160, 1587/88: 0). A Prépostvári által „fő városként” megnevezettek 
közül egyébként csaknem valamennyit megtaláljuk a jatópusztai „élmezőnyben”, 
hiszen Kecskemét 1587/88-ban 17881 kihajtott darabbal az L, Debrecen pedig 
12918 darabbal a 2. helyet foglalta el. Az őket követő csoportban -  igaz, tőlük jócs
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kán elmaradva -  még Simándot (4.: 4064) és Szegedet (13.: 1142) is felfedezhetjük. 
(Ez persze megtévesztő, mert a makóiak igencsak előkelő helyet foglaltak el az 
1587/88. évi „szekeresjegyzékben”, amelyben jelentős tételekkel Gyöngyös és 
Ráckeve, sőt -  igaz, csak egy ízben -  Tolna is felbukkan.)48

A fentieken túlmenőleg mindössze halvány nyomokat sikerült felkutatnunk 
Halas kereskedéséről, ezek viszont arra figyelmeztetnek, hogy nem lenne szerencsés 
abszolutizálni az érsekújvári vámjegyzék alapján kialakult benyomásokat. 1590-ben 
-  2 kecskeméti és 2 ráckevi társaságában -  halasi Kovács György is aláírta azt a le
velet, amely azok nevében, „kik az Alföldről és az pogányok birtokából barmokat 
hajtunk,” olyan legelő kijelölését kéri az uralkodótól Győr környékén, ahol a vásárig 
állataik háborgatás nélkül ellehetnek. 1593-ban egy győri gyalogos-tizedes vallotta: 
látta, amikor Murok Pál pozsonyi kereskedő szolgája posztót adott egy, a török 
területről jött, halasi embernek, aki cseh fillérrel (habeas Bohaemicos) fizetett.49 E 
szerény adalékok többféle kombináció kiindulópontjául szolgálhatnak. Egyfelől 
tanúsítják, hogy a halasiak kapcsolatai -  meglehet persze, csak áttételesen -  a cseh 
koronatartományokig terjedtek, másfelől, hogy a Bécs felé vezető utakon is joggal 
nyomozhatunk utánuk, hiszen Győr mintegy a császárváros előszobájának számí
tott.50

A fentiekből elsietett lenne arra következtetni, hogy marhaszám-becslésünk 
elhibázott. A hódoltságból halasiak által kihajtott marhák alacsony száma semmit 
sem jelent, hiszen a marhakivitel láncszerűen szerveződött; a kisebb helységek által 
felkínált állatok jó része a forgalmat irányító nagy mezővárosok tőzséreinek kezére 
került, s azok nevén távozott a hódoltságból. Úgy tapasztaltuk, hogy még a szege
diek is nagyobbrészt kecskeméti közvetítéssel juttatták ki -  egyébként már úgyszin
tén gyűjtés eredményeként összeverődött -  csordáikat.51 Még nagyobb joggal felte
hető ez a Kecskeméthez Szegednél közelebb eső, összehasonlíthatatlanul kisebb 
Halas esetében. Mint ahogy aligha lehet véletlen, hogy sárközi településeket egyál
talán nem találunk az 1563/1664. évi váci hajtők között, jóllehet láttuk, hogy 1560- 
ban mily hatalmas mennyiségű szarvasmarhával rendelkeztek. (Persze nem feled
hetjük, hogy ezek -  miként Halas is -  rövidebb úton is átjuttathatták állataikat a 
Dunántúl déli részére.)

Hogy a Halas pusztáin tenyésztett szarvasmarhák átadására hol került sor, arról 
semmiféle adatunk nincs. A legvalószínűbb, hogy a több országos vásárral (soka- 
dalommal) bíró Kecskeméten, sőt nem kizárt, hogy Szegeden, amellyel a mezőváro
sunk a XVII. században igen élénk kereskedelmi kapcsolatban állott. Viszonylag 
jelentős forgalmat bonyolítottak le azonban maguk a halasi piacok és a vásár -  eset
leg: vásárok -  is, hiszen az 1578. évi adóbecslés 800 akcse bevételre számított „piaci 
és vásári vámok” címén. Ez a nagyságrend azonban eleve kizárja, hogy komolyabb 
helyi állatkereskedéssel számoljunk. (A helyben levágott állatok után szedett 
„vágóhídi illeték” 422 akcsére rúgott).52

Míg Halas török terheinek alakulása -  nem számítva itt a rendszeres „alkalmi”

325



5. A Paksy-család birtokai a Duna két oldalán a 16. században 
(Tervezte: Engel Pál és Szakály Ferenc. Rajzolta: N agy Béla)

326



követeléseket és kivetéseket -  az 1570. és 1578. évi defterből jól megismerhető, a 
mezőváros magyar adóztatásáról semmit sem tudunk. Pusztán egy negatív 
„bizonyítékból” következtethetünk arra, hogy a Paksy család, amely eszerint ren
delkezett annyi erővel, hogy a jogkövetelőket elriassza, rendszeresen adóztatta. 
Abból, hogy Halas nem tűnik fel az egri vár occupata boná-i (erővel a várhoz foglalt 
falvak és városok) között, jóllehet az az egész Kiskunságot rendszeresen és mód
szeresen adóztatta.53

Visszatérve a kiindulóponthoz: végül nem találtunk választ arra a kérdésre, hogy 
Prépostvári miért minősítette hódoltsági „fő városnak” településünket, hiszen az a
XVI. század dereka táján minden jel szerint még meglehetősen bizonytalan lábakon 
állott, s utóbb is legfeljebb a gyenge közepesnek számító mezővárosok közé zárkó
zott fel.54 Mivel azt a magyarázatot, hogy a vicegenerális rosszul ismerte a hódolt
sági viszonyokat, bízvást kizárhatjuk, nyilvánvaló, hogy Halas neve vagy valami
lyen kirívó konkrét eset, esetleg a halasiak által neki nyújtott személyes segítség 
okán kerülhetett a számára túlontúl előkelő „társaságba”.

*  *  *

Mivel a XVI. század a reformáció látványos előretörését hozta -  az ország 
lakosságának jóval több mint 80%-a valamelyik protestáns felekezet híve volt -, 
joggal felvetődik a kérdés: milyen vallású volt az újjátelepült Halas?

Ennek eldöntéséhez pillanatnyilag egyetlen fogódzónk van: Miskei György fel
jegyzéseinek azon része, amelyben hosszadalmasan beszámol egy fiatal szegedi pol
gárnak, Csütörtök Lászlónak és társainak az eperdi pusztán történt megtámadásáról, 
meggyilkolásáról és a halasi templomban való 1575. október 21-i eltemetéséről.55 
Amennyiben bebizonyosodnék, hogy a Szeged történetében komoly szerepet játszó 
Csütörtök család katolikus volt, úgy a halasi templomot is katolikusnak, ha protes
táns, protestánsnak minősíthetjük. (Szeged ugyanis nincs olyan messze Halastól, 
hogy -  amennyiben az utóbbi „nem megfelelő” vallású lett volna -  a holttestek ha
zaszállítása gondot okozhatott volna. így sem értjük, hogy miért Halason helyezték 
örök nyugalomba.)

Szeged lakossága nagyobbrészt megmaradt atyái vallásán, védelmezte és támo
gatta a településen maradt obszerváns ferences rendházat, lakói közt azonban akad
tak kálvinisták, sőt az 1580-as évek elején unitáriusok is. A Csütörtökök vallási ho
vatartozásáról egyelőre semmit sem tudunk, mivel azonban a bejegyzéseket tartal
mazó kötet Miskei egyik leszármazottja, Miskei Pál Ferenc-rendi szerzetes hagya
tékából került a szegedi ferences könyvtárba, inkább arra gyanakodhatunk, hogy a 
halasiak -  legalábbis nagyobb részben -  katolikusok voltak.56

A Duna-Tisza köze újabb pusztulása a „tizenötéves háború” harmadik évében, 
1596-ban következett be, amikor is -  Hartyányi János pest-solti alispán, egyben 
adórovó -  jelentése szerint a tatárok egészen Ónodig hatolva teljességgel feldúlták 
a hódoltság ezen részét. Tudomása szerint rohamukat mindössze a három város
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(Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös) élte túl,57 ami Kecskemét ránk maradt anyagának 
tükrében kissé túlzó állításnak tűnik.58 Mivel a kecskeméti anyagban -  ebben a 
lényegében egyedi kontrollbázisban -  egyetlen utalást sem találtunk Halasra, egye
lőre azt kell gondolnunk, hogy az is áldozatul esett a tatároknak. Hogy megmaradt 
lakói hol találtak menedéket, annak csak a véletlen szerencse vezethet nyomára; arra 
azonban vannak bizonyos jelek, hogy a mezőváros viszonylag gyorsan kibontako
zott a pusztulásból. Egy 1608 eleji Habsburg-török vádaskodásban ugyanis az aláb
bi török megjegyzést olvashatjuk:

„Ez az ludassi- és az halasiak felől való választételünk ez, hogy ez mostani 
napokban az halasi iszpáhiát, úgymint az szécsényi alajbéget az megnevezett 
faluban megölték, s hogy azt elfödözhessék, azt azért írták így.”59

Mivel a szakirodalom -  teljes joggal -  egy az 1620-as évekbeli baranyai 
telepítési hullámhoz köti Halas újjáépítését, nyilvánvaló, hogy a századeleji Halas 
jelentéktelen falucska lehetett, s nagyon valószínű, hogy 1608 és 1626 között ismét 
elpusztult.

A XVII. század

A helyi hagyomány -  és nyomában a szakirodalom -  Halas újranépesítését az 
1620-as évekre teszi és ide költözött baranyaiaknak tulajdonítja. Rekettyének, úgy
mond még a nevét is az ideérkezett baranyaiak adták: „az háborúság után és hogy 
az Halast utókban megszállották a baranyai emberek, az vessző rajta kelvén, csak 
az vessző kedvéért nevezték Rekettyének” -  állította 1658-ban Paksy László állí
tólag 105 esztendős dunapataji jobbágya, Farkas Gáspár. A Jánossy család 60 éves 
bátyai jobbágya, Nagy Dávid csak azóta hallott Eresztőről és Rekettyéről, „mely óta 
megszállották az Baranyaságból kiszakadt emberek”. A 60 éves bátyai Jánossy-job- 
bágy, Tót Gergely -  aki az előbbiekhez hasonlóan, egy ideig Halason élt -  szintén 
úgy fogalmaz, hogy „az várost utókban a baranyi népek megülték”.60

Az eseményt illetően pontosan az „utókban” kifejezés kelt gyanút, hiszen nehéz 
elképzelni, hogy egy, baranyai csoport véletlenül ragadt meg a sívó homokban, 
amely ráadásul kifejezetten veszélyes hírű hely volt.61 A homályos mellékkörül
mények dacára mégis bizonyosra vehető, hogy Halast valóban Baranyából érke
zettek népesítették újra. Mint látni fogjuk, Halas számtalan szállal kötődött a Dunán
túl e megyéjéhez. Leggazdagabb polgáráról, Tegzes (I.) Jánosról pedig többé-kevés- 
bé igazolható is, hogy Csebény faluból szakadt át a Duna túloldalára.62 A legértéke
sebb bizonyítékkal azonban mégis a város egyetlen XVII. századi összeírása, az 
1699. évi szolgál, mely szerint: a 106 összeírt gazdából 72 Baranyából költözött 
ide.63 Vagyis: a századvégi háborúk által megtépázott mezővárost egy újabb bara
nyai vérátömlesztés hozta életképes állapotba. Halast tehát akár a Duna túloldalán 
afféle Duna-Tisza közi baranyai fíliálénak tekinthető.
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Egy 1694. évi tanúvallatási jegyzőkönyvben a baranyai beköltözés időpontjának 
meghatározásához is találunk némi támpontot, sajnos éppen egy olyan halasi lakos 
vallomásában, aki maga sem tudta, hogy 70 vagy 80 esztendős-e: „5 tanú. Antal 
János annorum circiter 70 vagy 80. Aki Halas megszállása után mindjárt három esz
tendőkkel ide származott atyjával együtt 8 esztendős korában, azolta idejét itt lakás
ban töltötte el, azon város földén szállást tartott...”. Ha tehát 70 esztendős volt, úgy 
Halas megszállása 1629-ben, ha 80, úgy 1619-ben -  valójában azonban nyilván e 
két időpont között -  történt. Ugyanezen tanúvallomásban van egy másik, időrendi 
utalás is. Bár a magát 68 évesnek mondó András deák tanult ember volt, elbeszélése 
nem oszlatja, hanem tovább növeli a Halas újjátelepülését körüllengő ködöt: 
„Halasnak megszállása után nem sok idővel az első emberek idejében ez helynek 18 
esztendeig volt nótáriusa”. Állításának utána számolva 1626-ban született, így mire 
a nótáriusság vállaláshoz szükséges 20 éves kort elérte, Halas már rég túl volt az 
újratelepülésen.64 (Meglehet, a dolog magyarázata abban rejlik, hogy a tanúvallatás 
jegyzője felcserélte a két számot -  vagyis: 86 helyett 68 írt -  ez esetben ugyanis 
szegődtetését valóban 1626 utánra tehetnők.)

Egy alább felhasználandó, kétségbevonhatatlan hitelű adat annyit mindenképpen 
egyértelműen bizonyít, hogy a település újjáépítése 1630-ban éppen csak meg
kezdődött (’’nunc primum suas restaurant ruinas”).65

A helyreállításban résztvevőket illetően felettébb elgondolkoztató, hogy a két 
1657-1658. évi tanúvallatás során számos olyan tekintélyes dunapataji és kecske
méti lakos -  köztük néhány nemes -  is szót kapott, akik egykor Halason rendez
kedtek be. Valami ismeretlen okból kényszerültek távozásra, hiszen már 1630-at 
megelőzően egyenest beköltözhettek volna akár Patajra, akár Kecskemétre.66 
Köztük volt a számos solti pusztával rendelkező Vörös família két tagja, Pál és 
Gergely is, akiknek apja, -  más tanúk által is megerősített -  vallomása szerint, min
denkit eltiltva róla, mint saját tulajdonát használta Karapáit. Távozásuk mindenkép
pen felkelti a gyanút: nem áll-e összefüggésben a baranyaiak idetelepülésével, eset
leg az előbbiek és a Soltiak közti felekezeti különbséggel. Ugyan a Dunapatajra 
húzódottak maguk is reformátusok voltak, a Kecskemétre telepedettek között vi
szont -  lévén a város nagyobbrészt ezen a valláson -  akadhattak katolikusok (is).67 
Jelenlétük aligha tetszett a hevesen kálvinista jövevényeknek; az előbbieket viszont 
alkalmasint gazdasági természetű nézeteltérésének -  pl. a város pusztáinak 
kisajátítása tett kísérletek következményei -  állíthatták szembe velük.

Mivel a megszállás második századából egyetlen halasi összeírást vagy összesítő 
számadatot sem ismerünk, el kell fogadnunk Melegh Attila becslését, aki az 
anyakönyvi adatokból kiindulva 1679-ben 1000-1500-ra, 1699-ben pedig 1000 
körűire becsülte Halas össznépességét.68 Akárhogy is nézzük, Halas népessége a
XVII. század folyamán is az 1570 utáni szinten -  hol valamivel 1000, esetleg 1500 
felett, hol annak alatta -  mozgott.

*  *  *
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Ha meg akarjuk ismerni а XVII. századi Halas természetföldrajzi környezetét, 
gazdaságát és társadalmát, úgy kiinduló pontért ismét az 1699. évi összeíráshoz kell 
fordulnunk. A jászok és kunok tüzetes felmérésének részeként készült összeíráshoz 
csatolt szöveges beszámoló így mutatja be városunkat:69

„Lakott, Kecskeméttől és Szegedtől 6-6 mérföldre fekszik..., de nem terméketlen 
föld. A környező pusztákról, mint Harka, Fejértó, Füzes, élelmezi magát, amelyeket 
egy lévai Hamar István nevűtől váltott meg, és ezek után semmiféle censust nem 
fizet a fényességes hercegnek [Esterházy Pál nádornak, mint a kunok főkapitányá
nak], Azután Tázlár, amelyet a Vay családtól élveznek. Van itt egy fél órányi hosszú 
álló víz, melyben keszeget, compót és hasonlókat fognak. Vallomásuk szerint ebből 
nem [esznek], hanem Szegedről hoznak halat eladásra. Magánszemélyeknek és az 
itteni lakosoknak öt száraz malma van. A nagy vonulások, hasonlóképpen az utolsó 
háború miatt, amikor a betört tatárok és törökök elhurcolták valamennyi állatukat, 
elszegényedtek. Most azonban élvezik a béke gyümölcseit. A hely [tovább] népe
sedésében nem lehet kételkedni. Keletről másfél órányira Harka, nyugat felé egy 
órányira Fejértó, dél felé egy órányira Füzes, észak felé másfél órányira Tázlár 
határolja. Jelenleg 93 gazda lakik itt, akik elismerik és vallják, hogy az elmúlt 1698. 
esztendőben télen és a jelen 1699. esztendőben nyáron a következőket vetették: 
búza 337 mérő, árpa 81 mérő, zab 561/2 mérő, köles 4 mérő. Szőlőskertek 177 nap
számosra [kapásra].

Egyébként vallomásuk szerint a janicsár agának Egerbe évi 100 forintot kellett 
adniuk, a török császárnak pedig mindenből tizedet. Azt, hogy mennyit adóztak a 
királyi kamarának, senki sem akarja tudni ezek közül a régi gazdák közül.70 Van egy 
szép templomuk. A lakosok valamennyien kálvinisták, saját prédikátoruk van. Van 
itt egy császári élelmezési ház, amelyet az elmúlt háborúban juharfából építettek, 20 
sütőkemencével.

Javítások:
[A hatóságok] a malmokat az uradalom számára visszavették és többet építettek. 

[A lakosok] hivatkoznak bizonyos privilégiumokra, melyeket azonban nem tudnak 
előmutatni. A nádor-hercegnek jelenleg évi 100 tallért fizetnek.”

A fenti összegzést a tanúvallatási jegyzőkönyvekből és másunnét az alábbiakkal 
tudjuk kiegészíteni: az említett Zsom[bék]bos kopolya kerek alakú volt. Halas 
határa meglehetősen vízszegény lehetett, ha mindössze egyetlen olyan hely akadt, 
ahol a paticsfal fonásához olyannyira szükséges rekettyevesszőt találtak. A település 
kelet felé néző szélén ékeskedett „az akasztó hely”.71 A Halas határában már 
régebben beolvadt helyeket arról lehetett megkülönböztetni a többitől, hogy ezeken 
nyaraló helyeknél egyebet már nem találni. „Fejérföldnek és Karapálynak sem 
faluhelyét, sem határj át nem tudom” -  mondta több tanú is, ellentétben a később 
bérleményként használatba vett pusztákkal, amelyekben általában még fel lehetett 
fedezni a „falu ülésit”.72 1680-ban Wattay Pálné és Géczy Gábomé amiatt tiltotta 
kecskeméti Kamarás Ambrusné Szívós Annát Tázlár és -  a nagy kincsnek számító
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6. A Halas által bérelt puszták a 17. században. 
(Tervezte: Engel Pál és Szakály Ferenc. Rajzolta: Nagy Béla)
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-  ottani ún. Fenyőkút használatától, mert „csaknem szentegyházig foglalta el 
őkegyelme Nagybócsához”.73

Az 1699. évi összeírásban szereplő gazdasági adatokat -  amelyek a gabona- 
neműeknél nem a termést, hanem a bevetett terület nagyságát közük -  márcsak azért 
sem szabad túl komolyan venni, mert a táblázatos és a narratív rész számadatai is 
jócskán eltérnek egymástól. Azt pedig -  az alábbiak ismeretében -  végképp nehéz 
elképzelni, hogy a háború lezárulta után tizenhárom esztendővel a mezőváros 
mindössze 266 ökörrel rendelkezett volna. (Az összeírásba talán csak a feltehetőleg 
itt is létrejött akloskertes övezetben74 tartott állatokat vették fel; e feltevésnek viszont 
ellentmond, hogy 2947 juhot és bárányt aligha lehetett oda bezsúfolni.) így ter
mészetszerűleg torzítanak majd azok a -  társadalom megoszlásának feltárására 
irányuló -  kimutatások is, amelyeket ennek alapján készítettünk.

Úgy jártunk el, hogy külön táblázatba foglaltuk az első negyedszáz gabonater
melőt, illetve állattartót, valamint -  ennek kisebb reprezentációs értéket tulajdonít
va -  a juh- és sertéstenyésztőt. Az eljárást eleve támadhatóvá teszi, hogy egy mérő 
gabonával és mérő kölessel bevetett területet, illetve egy lovat és növendékállatot 
egy „egységnek” vettünk -  jóllehet értékük nagyban eltért egymástól -, és így alakí
tottunk ki egy-egy, mind a gabonatermesztők, mind az állattenyésztők kategóriájára 
érvényes „abszolút’’-számot. Mivel azonban maga a végeredmény megnyugtatónak 
látszik, némi kételyekkel az olvasó elé bocsátjuk az így készült kimutatásokat.

A következő részeredményekre jutottunk (H= eredetileg is halasi, B=Baranyából 
betelepült):

A gabonatermelésben vezetők csoportja
búza* árpa zab 

őszi+ tavaszi
köles összesen széna

(szekér)
szőlő

(kapás)
1. ifj. Tegzes (III.) János (H) 18+9 10 10 - = 47 15 5
2. Id. Tegzes (II.) János (H) 20+7 6 4 1/2 = 361/2 15 10
3. Kovács Mihály (B) 15+3 6 3 - = 28 20 10
4. Szabó István (B) 6+4 3 3 - = 16 3 5
5. Gyalai Mihály (B) 8 + 2 2 2 - = 14 - 2
6 . Tóth György (B) 8+1 2 1 1/4 = 12 1/4 6 4
7. Szabó Mihály (H) 6 + 0 6 - - = 12 - 8
8 . Orbán Mihály (B) 6 + 0 3 2 - = 11 4 7
9. Sándor Mátyás (B) 4+3 1 1 1/4 = 9 1/4 3 2
10-12. Gáspár Ferenc (B) 3+1 3 2 - = 9 - 3
Kardos István (H) 4+2 2 1 - = 9 2 inc.
Csizmadia Miklós (B) 4+2 2 1 - = 9 10** 2
13. Vám István (B) 3+2 2 1 1/2 = 8 1/2 2 1
14-16. Gyűdi Péter (H) 4+1 2 1 - = 8 4 1
Modok István (H) 6 + 0 1 1 - = 8 3 3
Kút István (H) 4+4 - - - = 8 4 3
17. Domonkos Dániel (B) 5+0 - 2 1/4 = 71/4 - 1/ 1/2
18. Fóris Pál (H) 4+1/2 2 - 1/2 = 7 1 1
19-22. Farkas János (FI) - 5 - - = 6 12 10
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Bódizs Mózes (В) 4+2 - - - = 6 4 inc.
Kis István (B) 6+0 - - - = 6 - 6
Juhász János (B) 3+1 1 1 - = 6 1 1
Deák János (B) 2+1 2 1 - = 6 3 -

összesen 188 1/2 62 37 3 1/2 = 290 3/4 102 85 1/2
az összes %-ában 53,7 72,1 66,7 54,2 58,4 36,8 52,1
az élcsoport összesen 72 22 17 1 1/2 112 1/4 50 25
összes %-ában 20,5 25,6 30,6 25 22,5 17,7 15,3

* Őszi és tavaszi
** E sorból csak a 3-3 ökörrel és tehénnel, valamint 1-1 öszvérrel és tinóval, 5 borjúval rendelkező Tóth János

(B) hiányzik a maga 7 szekér szénát adó kaszálójával.

A nagyállat-tenyésztők vezető csoportja
ló öszvér ökör tehén tinó borjú összesen

1. Farkas János (H) 20 20 10 40 10 40 = 140
2. Id. Tegzes (II.) János (H) 15 - 12 30 10 30 = 97
3. Kovács Mihály (B) 10 9 10 20 13 23 = 85
4. Szabó Mihály (H) 8 10 8 15 8 20 = 69
5. Kiss István (B) 11 8 6 12 6 17 = 60
6. IQ. Tegzes (III.) János (H) 12 8 6 9 5 14 = 54
7. Vuxa Mihály özv. (H) 2 3 6 10 8 13 = 48
8. Turzó Gergely (H) 4 2 6 8 3 10 = 33
9. Szatyor György (H) 4 2 4 7 2 9 = 28
10. Say István (B) 1 - 4 6 2 9 = 22
11-14. Kiss Gergely (H) 3 1 6 5 2 4 = 21
Szabó István (B) 1 - 6 4 4 6 = 21
Gáspár Ferenc (B) 2 - 4 5 3 7 = 21
Szomor István (B) 3 2 4 4 2 6 = 21
15. Bodizs Mózes (B) 4 1 3 4 3 5 = 20
16-17. Sándor Mátyás (B) 1 - 4 5 1 8 = 19
Tóth Máté (B) 4 1 4 4 2 4 = 19
18-19. Gyalai Mihály (B) 4 2 4 3 2 2 = 17
Tóth György (B) 1 1 4 4 2 3 = 17
20. Orbán Máté (B) 1 - 4 4 - 7 = 16
21-24. Bárány János (H) 2 1 4 3 - 5 = 15
Turzó János özv. (H) 2 - 4 4 - 5 = 15
Orbán Mihály (B) 1 - 4 3 2 5 = 15
Bangó János (B) 1 1 4 4 2 5 = 15
összesen: 117 72 129 221 92 257 = 888
az összes %-ában 78,5 84,7 48,5 57,8 68,1 56,5 = 68
az élcsoport összesen 78 58 58 136 59 157 = 546
az élcsoport 
az összes %-ában 52,3 68,2 21,8 37,3 43,7 34,5 = 41,8
a listavezető 20 20 10 40 10 40 = 140
a listavezető 
az összes %-ában 13,2 23,5 3,8 117,4 8,8 = 10,7
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A juhtartók (és sertéstenyésztők) vezető csoportja
juh bárány összesen sertés malac összesen

1. Id. Tegzes (II.) János (H) 300 200 500 4 9 13
2-4. Kovács Mihály (B) 200 100 300 18 0 18
Kis István (B) 200 100 300 15 8 23
Farkas János (H) 200 100 300 20 12 32
5. Ifj. Tegzes (III.) János (H) 180 280 4 4 8
6. Szabó Mihály (H) 150 100 250 8 0 8
7. Rác István (H) 50 40 90 4 4 8
8. Tót Péter (B) 50 30 80 4 4 8
9. Juhász János (B) 50 20 70 6 4 10
10-11. Gáspár Ferenc (B) 40 20 60 6 3 9
Tót Máté (B) 40 20 60 6 3 9
12. Say István (B) 30 15 45 3 0 3
13. Szabó István (B) 23 20 43 6 4 10
14. Hegedűs János (B) 25 18 43 4 2 6
15. Kardos István (B) 20 17 37 1 3 4
16. Modok István (B) 20 15 35 - - —

17. Bárány János (H) 20 12 32 4 3 7
18-20. Hegedűs Miklós (B) 20 10 30 1 4 5
Szomor István (B) 20 10 30 3 0 3
Turzó György özv. (H) 20 10 30 4 2 6*
összesen 1658 957 2615 121 69 190
az összes %-ában 91,7 84,0 88,7 38,1 33,7 36,2
az élcsoport összesen 
az élcsoport

1430 700 2130

az összes %-ában 79,1 61,5 72,3
* Jelentősebb sertésállománnyal írták még össze Gyalai Mihályt (B; 6+4), Matkó Jánost (H; 4+5), Tót 

Györgyöt (B; 5+3) és Kút István (H;5+4).

A fentiekből olyképpen készítettünk korrelációs táblázatot, hogy a gabonater
melők sorrendjéhez rendeltük az illető személynek az állattenyésztők és -  kisebb 
súllyal -  a juhtartók „rangsorában” elfoglalt helyét. (A juhtartók sorszámát azért 
szedtük kisebb betűvel, hogy érzékeltessük: ezt másodlagos mutatóként értékeltük.) 
A módszer alkalmazhatósága felől megnyugtat, hogy a három csoport első tíz „he
lyezettjét” rendre megtaláljuk e táblázatokban. Önkényesen maga a vezető csoport 
is több alcsoportra bontható, sőt a nagyállattartók rangsorát vezető Farkas János 
egymagában külön nagyságrendet képvisel. (Ami viszont az alkalmazott módszer 
gyengéit s egyben azt mutatja, hogy a lábasjószágot valami speciális szempont 
szerint írták össze, hiszen aligha képzelhető el, hogy a halasi pusztabérlők 
„fejedelmét”, a Tegzes családot e téren bárki is megelőzhette.)75

a gabonatermelős az állettenyésztők juhtartók
abszolút sorrendjében

If. Tegzes (III.) János (H) 1 . 6. 5.
Id. Tegzes (II.) János(H) 2. 2. 1 .

Kovács Mihály (B) 3. 3. 2-4.
Szabó István (B) 4. 11-14. 13.
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Gyalai Mihály (B) 5. 18-19. -
Tóth György (B) 6. 18-19. -
Szabó Mihály (H) 7. 4. 6.
Orbán Mihály (B) 8. 21-24. -
Sándor Mátyás (B) 9. 16-17. -
Gáspár Ferenc (B) 10-12. 11-14. 10-11
Kardos István (H) 10-12. - 15.
Csizmadia Miklós (B) 10-12. - -
Farkas János (H) 19-23. 1. 2-4.
Kis István (B) 19-23. 5. 2-4.
Vuxa Mihály özv. (FI) - 7. -
Turzó Gergely (H) - 8. -
Szatyor György (H) - 9. -
Say István (B) - 10. 13.
Rác István (H) - - 7.
Juhász János (B) 19-23. - 9.
Tót Máté (B) - - 10-11

A következő %-os kimutatás azt hivatott megmutatni, hogy a -  természetesen 
önmagában is tagolt -  vezető csoport gazdálkodása melyik ágazaton nyugodott.

a termelők vezető rétegének 
%-os részesedése

az élcsoport 
%-os részesedése

ló 78,5 52,3
öszvér 84,7 68,2
[1] hátasállat 80,7 58,1
ökör 48,5 21,8
tehén 57,8 37,3
tinó 68,1 43,7
boíjú 56,5 34,5
[2] szarvasmarha 52,8 31,4
juh 91,7 79,1
bárány 84,0 72,3
[3] juh/bárány 88,7 72,3
sertés 38,1 -
malac 33,7 -
[4] hízóállat 36,2 -
búza 53,7 20,5
árpa 72,1 25,6
zab 66,7 30,6
köles 54,2 25,0
[5] gabona 58,4 22,5
[6] széna 36,8 17,7
[7] szőlő
* 13 szőlőt ekkor kezdtek telepíteni

52,1 15,3*
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A kirajzolódó kép meglehetősen egyértelműnek tűnik. A ranglistán előbbre ke
rülni csupán nagy állatállomány birtokában lehetett; a juhtartást -  amelyet különö
sen koncentráltan műveltek -  nem számítva, az állattartóknál 12%, azzal együtt 
16%-kal többel lehetett bekerülni a negyedszázad gazda körüli vezető csoportba, 
mint a gabonatermelőknél és a szőlőművelőknél. Ugyanezek az értékek az élcso
portban így alakultak: 18% és 30,4%.

A fenti demonstráció tanulságait röviden úgy összegezhetjük, hogy a megle
hetősen önkényesen kialakított „élcsoportba” tartozók gazdálkodása több lábon állt, 
s minden létező mérőponton a legjobbak közé sorolhatók. Ezek: idősebb és iijabb 
Tegzes János, Kovács Mihály és -  tőlük némileg leszakadva -  Szabó István. 
(Közülük az első kettő tősgyökeres halasi, a következő három frissen beköltözött 
baranyai volt. Vagyis: az eltelt idő elegendő volt nekik ahhoz, hogy az utóbbiak is 
képességeiknek megfelelő pozícióba jussanak.) A szarvasmarha-tenyésztők listáját 
vezető Farkas János meglehetősen gyenge gabonatermése miatt szorult ki az élcso
portból. Miként a XVII. századi Nagykőrösön is megfigyelhető,76 a kisebb tőkeerő
vel, de némi pénzzel mégis rendelkező gazdák inkább a szántóföldi és széna
gazdálkodással, valamint a szőlőműveléssel próbálkoztak. (Eltérés a vezető- és az 
élcsoport százalékos aránya között: 58,4-22,5=35,9; 36,8-17,7=19,1; 
52,1-15,3=36,8.)

A több lábon álló nagyparaszti gazdaság természetesen jelentős számú bér
munkást igényelt (ha komoly árutermelést folytatott, akkor is, ha a gazdának több 
munkaképes fiúgyermeke és vele együtt élő rokona volt). A halasi református egy
ház számadáskönyvében77 található egy 1679. és 1680. évi jegyzék, amely azokat a 
„ridegeket” és „szolgákat” tünteti fel, akik reagáltak az egyház önkéntes adakozás
ra vonatkozó felszólítására. A lajstrom általában megadja gazdájuk nevét is, s így 24 
halasi család fizetett alkalmazottairól ad -  természetesen -  nem teljes képet.

A jegyzék szükségképp csupán a bérmunkások egy részét tartalmazza. Azt is 
nehéz például eldönteni, hogy a két évben összeírtak névanyaga csak azért oly 
eltérő-e, mert aki 1679-ben adakozott, 1680-ra letudottnak vélte vállalt kötelezett
ségét. Ezt a megoldást tartjuk valószínűnek, hiszen maguknak a gazdáknak a név
sora is változik, márpedig aligha elképzelhető, hogy akiknek 1679-ben voltak bér
munkásai, 1680-ra tömegesen elvesztették azokat. Egyébként a legtöbb szolgával és 
rideggel zömmel mindkét évben ugyanazok a gazdák rendelkeztek, akik más forrá
saink tükrében is a paraszttársadalom csúcsán állónak tűnnek.

Az 1679/1680-ban regisztrált gazdák névsora csak öt ponton azonos az 1699-ben 
összeírtakéval, ám ha a névanyagot az alább elemzendő 1667. évi szállástulajdonos- 
jegyzékkel is összevetjük, úgy nyilvánvalóvá válik, hogy ezúttal is valóban a tár
sadalom él- és vezető csoportját ragadtuk meg (kurzívval azoknak a személyeknek 
vagy családoknak a neve, akik szövegünkben számottevő gazdaként -  például 
pusztabérlőként, szállástulajdonosként -  bukkannak fel).
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1680
Albert András

Alsó Tóth János 
Berták András

Darányi István öregbéres:

Dékány János 
Farkas [Abrahám?]

Hegedűs Péter 
Kalocsai Gergely 
Kaszap Mózes 
Kaszap Sándor 
Kis István 
Kis Mihály 
Kovács János

Kovács Szűcs István* 
Lőrinc András 
Ős Mózes 
Szabó Balázs 
Szabó János

Szőke(?)István 

Tegzes [(II.) János]

Turzó Gergely

Turzó János 
Vajda András 
Vuxa Mihály

1679
gulyás: Vő György (2 g)
béres:
béres:
béres: István (2 g) 
kisbéres:
János (2 g) 
fejőgulyás:
kisbéres: Miklós (1 g) 
szolga: Kálózi György (1 g) 
gulyás: Miklós ( l g)  
csikós: Nagy János (5 g) 
béres: János (1 g)

béres:
béres:
béres:
gulyás:
béres:
gulyás:
béres: Gergely (2 g)

Máté ( l g)
István ( lg)
Miklós (1 g) 

gulyás: Péter ( lg)  
fejőgulyás: 
béres: Gergely (1 g) 
béres:
béres: György (1 t) 
rideg: Kun Ferenc (1 g) 
öregbéres: Miklós, öccsével, 
Sámuellel (3 g+1 boijú=3 tall) 
béres: András ( lg)  
béres:

öregbéres: István (1 g) 
béres: János (1 g)

András (1 g) 
gulyás: Péter (1/2 tall) 
csikós: Máté (5 t) 
göbölyös: János (3 g) 
gulyás: Olasz György (2 g) 
fejőgulyás: 
béres: János (1 g)

szolga: (2 g)
gulyás:
béres:
+ 11 személy (18 g+
13 t+2 tall)

Bertha György (1 g) 
Gábor Péter (1 g) 
Aranyasi András (?) 
... (1 tall)

...... (1 g)

Varga Mózes ( lg)
Varga István ( lg)
Darányi Tóth György ( lg)  
Gergely (1 g)
Fóris István (1 g)
Benke András ( lg)
Kozma János ( l g)
Varga István (2 g)
János ( lg)
Máté (1 g)

Gál János (2 g) 
Varga Sámuel (1 g) 
Ferenc (1 g)

Albert Illés (1 g) 
Gáspár Ferenc, 
öccsével, Miklóssal 
(1 borjú=?)
István (1 g)
János (1 g)
Imrő János (1 g)

...... (1 g)
Kis János (57 d) 
Varga István (1 g)

Szabó András (1 g) 
Lajos István (1 g)** 
+ 5 személy (5 g)



Összesen: 31+11 személy 
58 g

25+5 személy

3 1/2 tall

19 t
32 g 
57 d 
12 t 
4 tall

(A táblázatban használt rövidítések megfejtése a következő d=dénár, g=garas [kb. 30d.], t=timon 
[kb. 20 d.], oszp=oszpora [akcse=ll/2 d.], tall=tallér [kb. 240 d.])
* 1679-ben Szűcs Kovács István 
** 1680: „küldött be lánykájával tim. 12”

Bárhogyan forgassuk is a dolgot, mindenképpen arra az eredményre jutunk, hogy 
a Tegzes-dinasztia magasan kiemelkedett Halas társadalmából, s ezt fogják tanúsí
tani az alább idézendő adatok is. 1636-ban és 1667-ben -  de nyilvánvalóan számos 
más évben is -  e család tagja töltötte be a főbíró tisztét. A Tegzes (II.) János és 
Tamás számára 1677. március 11-én kiadott nemeslevélből kiderül, hogy a nagy
hatalmú család össze volt házasodva a többi tehetős halasi famíliával; Tamás például 
a fenti táblázatban előkelő helyet elfoglaló Turzó családból választott magának 
feleséget. Az alábbiak ismeretében alighanem joggal feltehetjük, hogy a Tegzesek 
nem azért vásároltak ármálist maguknak, hogy annak védelmében külkereskedelmi 
előnyökhöz jussanak -  hiszen az árucserébe nemigen folytak bele -, hanem azért, 
hogy a kiszemelt pusztákat saját jogon örökbirtokként vásárolhassák meg, vagy 
legalább, zálogba vehessék. (Érthetetlen viszont, hogy miért vártak 1691-ig az 
armális kihirdetésével.)78 Ebbéli törekvésük nagy sikerrel járt; Tegzes (II.) János 
örököseinek 1690. június 18-i osztálytétele szerint ekkor Kiskőröst és Vadkertet 
zálogként, Bőszért és Csábort örökbirtokként mondhatta a magáénak Tegzes Tamás 
és (III.) János, továbbá Gyulay Mihályné, Tegzes Ilona és Péter Istvánná, Tegzes 
Kata.79

A Tegzesek családfájának ismert részletei80

I. Tegzes János 1636 bíró Halason

II. János 
1677 ns.

Simonyi Kata 1677

I. Tamás 
1677 ns.

Turzó Erzsébet 1677

István 
1677 ns. 

1720 Halason

Mihály 
1677 ns.

+ 1720 Halason 
Csabány IlonaGergely 

1677 ns. 
1745 Halason

János 
1677 ns.

+ 1720 HalasonJános
1677-1690, 1699 

+1752 előtt
Kata 1692 

Kiseri Péter István
Panka

Inárcsi Farkas Mihály
Ilona 1690 

Gyulay Mihály
II. Tamás
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Ha a középrétegeket mellőzve egy pillantást vetünk a halasi társadalom másik 
pólusára, jól látható, hogy a bérmunkások világa is finoman tagolt volt. A legna
gyobb gazdák alkalmazottai maguk is adtak arra, hogy kiemelt tekintélyük legyen a 
maguk körében: Szabó öregbérese 3 tallérral és 3 garassal, Tegzes (II.) János 
gulyása nem kevesebb mint fél tallérral, Turzó Gergely bérese pedig 57 dénárral 
emelkedik ki az általában 1-2 garast felajánlók mezőnyéből. Általában a gulyások, 
fejőgulyások, göbölyösök és öregbéresek az adakozásban is igyekeztek jelezni: az 
egyszerű béresek és ridegek fölött állónak érzik magukat.

Miután a fentiekben alapvetően gazdasági jellegű adatokból csaknem kizárólag 
társadalomtörténeti tanulságokat vontunk le, ideje hogy foglalkozzunk Halas gaz
daságával is, amelyből a kézműiparra utaló vonások e században is szinte teljesen 
hiányoznak.

А XVII. század szántóföldi gazdaságáról felvázolható, hiányos kép éppúgy rácá
fol Oláh Miklós 1536. évi leírására, mint az előző század török defterei. Az 1699. 
évi Kiskunság-összeírás készítője úgy találta, hogy határa „nem terméketlen föld”. 
Az ugyancsak általa készített felmérés szerint Halason 1699-ben 351 mérő őszi és 
tavaszi búzát és 86 mérő árpát vetettek, vagyis: háromszoros hozammal és 62,39 
literes mérővel számolva a várható összgabonatermés hozzávetőleg 68000-81500 
mérőre rúgott, ami családonként 700-900 literes átlagnak felel meg.81

Ez a 7-9 hektoliter ugyan kevésnek tűnik egy család teljes évi ellátására, két 
tényező azonban mindenképpen az átlagszám felkerekítését indokolja. Egyfelől, 
magának az összeírásnak számaiból is kiderül, hogy a lakosok ott vezették félre a 
császári tisztviselőt, ahol csak tudták, s e törekvésnek a szántóföldi termelés felmé
résében különösen tág tér nyílott. Másfelől 1 liter lisztből ugyan az őrletésnél -  ami 
ekkortájt ökörrel működtetett helyi száraz-, illetve a szegedi vízimalmokban történt82 
-  vám és őrlési veszteség címén le kell számítanunk bizonyos mennyiséget. Az egy
ház is igényt tartott a tizedre, ezt azonban számításon kívül hagyhatjuk, hiszen a 
halasiak általában maguk váltották meg dézsmájukat a váci püspöktől (tehát a tized 
pénzkiadásként jelentkezett). Figyelembe veendő továbbá, hogy 1 kilogramm liszt
ből, katonai számítások szerint, 1,25 kilogramm kenyeret lehetett kisütni.83

Kombinációinkat alátámasztani látszik, hogy 1686-ban Halas város öt polgárá
nak (!) Kecskeméten visszatartott 68 mérő búzája, 140 mérő zabja és 85 mérő árpá
ja miatt panaszkodott a „hírős város” magisztrátusára.84 Vagyis: öten e háborús évek
ben legalább 9545 liter gabonát és 8734 liter zabot tudtak átmenekíteni Kecske
métre.

Halas agrártermelése meglehetősen fejlettnek tűnik a tizedjegyzékek -  pon
tosabban: mivel a tizedet nem természetben szedték, hanem bérbeadták, tized-bér- 
leti jegyzékek -  tükrében is. Jóllehet Halas a váci püspöki árendátorok szemhatárá
nak legdélibb határán helyezkedett el, a tizedei megváltásaként a közösség által 
fizetett árenda alapján jó közepes helyet foglalt el a hatalmas egyházmegye hódolt
sági részeinek száznál több helysége között. íme az élmezőny alakulása.
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1674 1679
Nagykőrös 325 Ft* Nagykőrös 324 Ft*
Kecskemét 300 Ft Kecskemét 300 Ft
Cegléd 200 Ft Cegléd 200 Ft
Flalas 72 Ft Flalas 60 Ft
Szalkszentmárton 51 Ft Szalkszentmárton 51 Ft

* Ezen kívül egy perzsaszőnyeg

Noha Halas az 1676. évi árenda-jegyzékben mindössze 30 Ft-tal szerepel, és 
éppúgy némi -  ismeretlen okú -  visszaesésre utal az 1679. évi árenda-összeg is, a 
mezőváros termelése valójában nem csökkenhetett tartósan, hiszen 1681-ben ismét 
24 arany =72 Ft befizetését nyugtázta az árendátor.85

Spekulatív elképzeléseinket igazolni látszik néhány, a XVII. századi Halas szán
tóföldi termelésére vonatkoztatható szórványadat is. Nagykőrös városa gondos ki
mutatást vezetett az általa -  itt nem részletezhető okok miatt -  vásárolt búza, árpa 
és zab, valamint bor származási helyéről és beszerzési módjáról. A gabona-kimu
tatásokban árpa-eladóként először csak 1681-ben bukkan elő Halas, akkor is jelen
téktelen tétellel, ha azonban ehhez hozzávesszük, hogy a zab-eladók csoportját 
egyenesen Halas vezeti, ez az egyedi adat is más megvilágításba kerül. Halasi név 
először 1654-ben bukkan fel zabvásárlás kapcsán, kis tétellel. 1681-ben azonban 
már három halasi eladót regisztráltak Kőrösön, akik messze nagyobb mennyiséget 
(81 fertály=179 Ft) szállítottak ide, mint az összes többi helységbeliek együttvéve.86 
A fentiekből alighanem az is következik, hogy a gabona- és takarmánytermelésben 
a város a török megszállás végefelé emelkedő tendenciát mutat.

A későbbi térképek szerint Halas szoléi a várostól nyugatra, Kistelek, Rekettye 
és Füzes keleti szélén helyezkedtek el.87 Ezek hozamáról -  és talán a halasi borter
melés minőségéről -  némileg pontosabb képet alkothatunk, úgyszintén a nagykőrösi 
számadások segítségével. Illusztrációul olyan évet választottunk, amikor Halas még 
viszonylag „fiatal” település volt (1643), ám az újjátelepülés után ültetett szőlők már 
több esztendeje termőre fordulhattak. Az ez évi „borok vétele”88 jegyzék szerint 
Nagykőrös magisztrátusa harminc személytől mintegy 65 tereh, 5 átalag, 3 egyesfa 
és 12 karikafa bort vásárolt. Az eladók többsége helybéli polgár, mellettük mind
össze egyetlen hosszúhetényi (Baranya m.) és 5 vagy 6 halasi tudott „betömi” erre 
a piacra. Az utóbbiak 1643. évi boreladásait márcsak azért is részletesen ismer
tetjük, mert a velük megejtett számadásból városunk életének más aspektusaira is 
némi fény vetül. (A szereplő pénznemek feloldása: forint=100 d., gréci tallér=140 
d., császártallér=150 d.):

Tóth Mihály 1 tereh (66 Ft-jával) = 66 Ft
-  azonnal fizetve
Dakó János 10 tereh (71 Ft-jával) =710 Ft
-  ő magának adtak három alkalommal 50 Ft-ot+40 gréci tallért+205 Ft-ot+19 Ft-ot
-  annak az embernek, aki Dakó ügyében Debrecenbe ment, 2 Ft-ot
-  a gyapjút szállító szekeresekkel küldtek neki 50 császártallért
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7. Borszállítás a 17. században. (Magyarország története képekben. Bp. 1971. 163.)

-  amikor Dakó Fülekre, a vármegye gyűlésére menvén áthaladt Kőrösön, adtak neki 35 császár 
tall.-t

-  küldtek neki Szegedre 183 Ft-ot
-  a halasi Bertók Bertalannak átadtak számára 65 Ft+9 Ft-ot
-  az elveszett teheneket kereső legénynek halasi Bertók Péternek adtak két ízben 65 Ft+9 d.
Bán András 2 tereh (69,50 Ft-ért) = 139 Ft
-  halasi Bábut Miklóssal küldtek neki 10 gr. tall.-t
-  a kecskeméti vásáron adtak neki 40 gr. tall.-t
-  magának két alkalommal: 10 császár tall.-t +94 Ft-ot
Piac Ferenc 7 tereh (69 Ft-jával) = 483 Ft
-  magának adtak négy ízben: 1,50+201 Ft-ot+50 gréci tall.-t, 6,5+13 Ft-ot
-  Bán Andrással küldtek neki a kecskeméti vásárra 10 gréci tall.-t, Bán Pétemé szolgája útján 2 

tall.-t
-  a bíró saját házától adott neki 5 süveget (3,50 Ft) s 1 tall.-t
-  számvetés után Szegedre küldtek neki 50 császár tall.-t
-  rendelkezésére egy legénynek adtak 1 tall.-t
-  a kecskeméti vásárra küldtek neki 40 gréci tall.-t (= 64 Ft)
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— vettek neki sót (a60 db) 9,60 Ft-ért
— szekeresének vettek egy szűrt (1,90 Ft), adtak sót szekérbérre (2 tall.)
Piac Ferenc 2 tereh (46 Ft-jával) = 92 Ft
— magának adtak 46 Ft-ot és 5 egyesfát (9,50 Ft)
— a legényének adtak 35 Ft-ot
— Szabó Benedek hajtott belőle 1,50 Ft-ot
Turzó András 3 tereh (46 Ft-jával) = 161 Ft
— egyben kifizették neki
(A használt mértékegységek: tereh=2, ismeretlen űrtartalmú hordó: mint látható volt egy nagyobb 

és egy kisebb [70, ill. 46 Ft körüli] értékű bort tartalmazó -  hordófajta; egyesfa, karikafa=hordó; áta- 
lag=mértékegység: 80 pozsonyi icce, 67,14 liter.)

A halasiak eszerint 25 tereh=51 hordó bort értékesítettek Kőrösön, ami a borfor
galom kereken 1/4-ét reprezentálja, s amiből 1521 forint bevételük származott. (A 
szállítási költségek természetesen leszámítandók.) Nagyon valószínű, hogy 
amennyiben rendelkezésünkre állnának a Nagykőrösnél jóval közelibb Szeged el
számolásai is, úgy ott is jelentős halasi borexportot regisztrálhatnánk. Az a benyo
másunk, hogy a halasi határban szüretelt nedű értékesítésének csupán a belső fo
gyasztás és a kínálat szabott határt.

Mivel a XVI. században még nyoma sincs halasi szőlőművelésnek, hajlamosak 
lennénk feltételezni, hogy azt a baranyai jövevények honosították meg itt. Csakhogy 
a baranyaiaknak éppen a homoki bortermelésben89 lehetett a legkevesebb tapaszta
latuk, hiszen eredeti otthonuk lankás, sőt kifejezetten meredek dombokon vagy azok 
közelében kötött talajon helyezkedett el. így csupán arra gondolhatunk, hogy az 
1570. és 1578. évi halasi defterek jövedelemjegyzékéből a bortized egyszerűen azért 
hiányzik, mert az 1570-ben ültetett szőlők -  mint általában -  csak nyolc esztendő 
múltán fordultak termőre,90 s így 1578-ban még nem voltak tizedelhetők.

*  *  *

A XVII. században is a halasi gazdaság gerincét alkotó állattenyésztés méretei
hez ezúttal nehezebb közelférkőzni; igaz, a kerülő úton végülis biztosabb ered
ményekhez jutunk. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a pusztákat, amelyeket a 
halasiak megszereztek, kitérve a használat feltételeire és a megszerzés módjaira is. 
Mielőtt azonban a felsoroláshoz kezdenénk, el kell mondanunk, hogy a kezdetek 
nem sok jóval biztattak. Olyan határos pusztákra is jelentkeztek ugyanis kinti 
jogigénylők, amelyeknek Halashoz tartozását a XVI. században magyar részről 
tudomásunk szerint senki sem vitatta. Pest-Pilis-Solt vármegye ránkmaradt jegyző
könyvei 1639-ben jószerivel azzal a végzéssel kezdődnek, hogy Halas kérésére írni 
kell Lipcsey Bálintnak: ne fenyegesse a mezőváros lakóit, -  mint egy viszonttil- 
takozásból kiderül -  Tázlár-, Karapái- és Balotaszállása használata miatt, nyilván 
némi használati díj reményében. 1657-ben Michalek Miklós friss adományos tiltot
ta a halasiakat Karapái használatától.91 Az ilyesféle jogi akciók aztán a század
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második felében sorozatosan ismétlődtek, ám ezek ismertetése helyett lássuk a valós 
helyzetet (földesurakként csoportosítva):

Balota, Eresztő, Fehértó, Füzes, Karapái, Pokárd (=Polgárdi) és Telek91
1655-ben Wesselényi Ferenc nádor -  két másik Solt megyei pusztával együtt -  

Michalek Miklósnak adományozta Karapáit, majd, mintegy megfeledkezve erről, 
1657-ben Agárdy Andrásnak, Cseh Mihálynak és Tomay Mihálynak adta a hét Solt 
megyei pusztát. Ezt a két -  egymásnak ellentmondó adományt valóságos tanúval- 
latás-áradat követte. 1657. október 20-án Füleken Michalek Miklós kérésére hall
gattak ki 4 dunapataji, 2-2 izsáki és kecskeméti és 1 halasi (Csordás János, 36 éves), 
1658. október 21-én ugyancsak Füleken Bük László instanciájára 4 bátyai, 2 duna
pataji és 2 foktői tanút Eresztő, Fejérföld, Karapái jogállásáról. 1659. június 14-én 
Szegeden, 16-án pedig talán Halason már a vármegye hódolt esküdtjei vizsgálták az 
utóbbi kérdést. Szegeden 7 esküdt, a másik helyszínen 3 kecskeméti és 13 halasi 
szavait foglalták írásba Paksy László kérésére. A tanúk egybehangzóan azt vallot
ták, hogy Fejérföld, Eresztő, Karapái és Rekettye mindig is Halas határának szerves 
része volt. 1657-ben a nádor az 1655-ben külön Michalek Miklósnak adományozott 
Karapáit is a fent megnevezetteknek adta.

A legbonyolultabban Karapái birtoklási viszonyai alakultak. Az 1657. évi tanú
vallatás során kiderült, hogy az utóbb Dunapatajon feltűnő sárközi hódolt nemes, 
Vörös Sebestyén -  aki különösen agilisnak mutatkozott birtokjogai védelmében -  a 
magáénak tartotta a Halastól alig félmérföldnyire fekvő Karapáit. Fia, Vörös Pál 60 
éves pataji nemes úgy emlékezett, hogy mikor „mi az atyánkkal Halasra szakadtunk, 
mind az karapáli földön éltünk; senkit az atyám mást reá nem bocsájtott, mind szán
tásunk, vetésünk, kaszálásunk annak az telekén volt, és Halastul külön való föld 
volt”. Vörös igazát Tegzes János -  igaz, Bemáth Mátyás kecskeméti lakos tolmá
csolásában fennmaradt -  szavai is alátámasztják: „Ezt is nyilván tudom -  mondotta 
-, míg „Vörös Sebestyén azt a Karapái nevű pusztát meg is akarta ülni lakójul azon 
pusztát, és az halasiak közül senkit reá nem bocsátott, sem marhájával, sem rajta 
nem hagyott kaszálniok, úgy bírta, mint sajátját.” (Könnyen elképzelhető, hogy a 
halasiak már a 16. században is teljesítettek valaminő ellenszolgáltatást a Bátyán élő 
Veres családnak, de az sem elképzelhetetlen, hogy Sebestyén a háború utáni zavaros 
viszonyokat kihasználva igyekezett rátenyerelni Karapáira.)

Ugyancsak Bemáth vallomásából tudjuk meg, hogy a halasiak az 1640-es évek 
derekán viszont már szilárdan birtokolták Karapáit, ám igencsak tartottak elvesz
tésétől: „Ennek előtte tíz avagy tizenkét esztendővel [1645-1647-ben] az halasiak 
közül Dakó János, Gilicz Péter, Szabó János, Kis Máté, Tegzes János Eger várában 
akarván menni, az úti járásban az én házamhoz szállottának Kecskeméten, az 
múlatás és beszélgetés közben mondá Tegzös János az többi társának: »Jó uraim, 
hogy ha Karapáinak valamely ura találkozik, tudjátok, még szükségünkre sem 
mehetünk ki helyünkből; ha városunkból kimennek marháink, mindjárt az karapáli 
földre érnek«.”
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A felsorolt többi pusztáról feltehető, hogy -  miként azt a XVI. századi török 
defterek is tanúsítják -  valóban már emberemlékezet óta Halas határához tartoztak. 
Eresztőről például úgy nyilatkozott Farkas Gáspár dunapataji lakos: „Eresztőt pedig 
Halason alul egy mértföldnek mondja, és ott egy kerek Zombos Kopolya vagyon, és 
abban mindétig víz áll, s azon alól Szeged felől két vagy három mértföldig vizet nem 
találni, az víz kedvéért, aki Halasrul Szegedre által akar menni, mindennek ki kell 
ereszteni [vagyis: a lovakat vagy ökröket ki kell fogni és vízhez kell ereszteni], és 
csak az víz kedvéért neveztetik Eresztőnek, az előtt mindenkor városhoz való föld
nek halottá s tudja.” (2. tanú) Érdekességként iktatjuk ide Vas István szegedi esküdt 
1659-ben lejegyzett szavait, hiszen azok oly mértékben összevágnak Farkaséival, 
mintha csak összebeszéltek volna: „Eresztőt pedig csak azért hítták Eresztőnek, 
hogy Halason kűül Szöged felől egy mélyfölddel egy kerek kobolya vagyon, és 
abból a víz ki nem apad, és az víz kedvéért mindennek ki köll ott ereszteni, mert 
azon alól Szöged felől egy vagy két mélyföldig vizet nem találni, és csak azért 
nevezték Eresztőnek.” (1. tanú)

A tanúvallatások mindhárom alkalommal a jogkövetelők ellen, úgy is mondhat
nék: a városuk képviseletében fellépő Paksynak igaza mellett bizonyítottak. Ily- 
képpen a XVII. században egyre agresszívebb magyar feudalizmus jeleként értéke
lendő, hogy -  bár Michalek visszalépett -  az adományosok maradtak nyeregben. 
Talán, mert a mezőváros lakói egyszerűbbnek vélték kiegyezni velük, talán, mert a 
Halasba olvadt puszták ügyében ítélkező fórumok úgy ítélték: gyengíti a kinti bir
tokosok jogait, ha egy hódoltsági település ellenszolgáltatás nélkül ilyen hatalmas 
területet élvezhet.

A három adományos család legalábbis a hódoltság végéig ellenőrzése alatt tar
totta a megnevezett pusztákat, miközben maguk a birtokló személyek az idők 
folyamán persze változtak. Hogy hogyan, azt az alábbi séma mutatja:

Agárdy András Cseh Mihály Tomay Mihály
1681: Szuhay István 1670 e.: Cseh Mihályné Kuti István
(zálogban, 150 (özvegyi jogon) 1673: (zálogban,
gréci tallérért) 300 tallérért)
1681: Halas 1673: Hamar István
(zálogban, 150 (királyi adomány)
gréci tallérért) 1683: Hamar István, 

az alábbi fia (?), hiszen fele 
részben birtokos benne sógora, 
Rucska Gábor is

Bár valamennyi tanúvallatás azt sugallja, hogy Halas „városföldéként” -  tehát a 
lakosság közös birtokaként használta a megnevezett pusztákat, 1670-ben Kis Dániel 
amiatt mentegetődzött Cseh Mihálynénál, hogy nemcsak neki, hanem a másik két 
birtokosnak sem fizetett. 1674-ben pedig Kis Mihály -  nyilván az előbbi fia - , 
Kovács Mihály és társaik a földesasszony azon vádjai ellen védekeztek, miszerint 
„abbul a dologbul semmissé akarnánk tenni”. Ők nem tehetnek róla, hogy Hamar
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István nem adta ki az asszony részét abból a 100 tallérból, amelyet neki kézbesítet
tek. Egyébként Kovács már (8 tallérért) megvette azt „az embernek való... paplant”, 
amit ígért. Ezek szerint ebben az övezetben is voltak magánhasználók által kisajátí
tott részek, noha nem tudjuk elképzelni, hogy Halas közvetlen közelében ne lettek 
volna nyilas osztás alá eső szántók.

Halas eszerint 100 vagy -  amennyiben a fent említett összegben Agárdy része 
nem volt benne -  150 tallérért használhatta saját határát, míg annak egyharmadát 
örökáron magához nem váltotta.

Úgy tűnik, hogy az előbbiekhez képest távolabb eső Pokárdot az ott kitermelhető 
épület- és tűzifa tette nélkülözhetetlenné Halas számára (miként a fában szegény 
mezővárosnak jól jött az alább említendő Vadkerten, Csáboron, Bőszéren és 
Szentdömötörön található erdő is). A XVIII. század végén egyenesen a „régi pol- 
gárdi Halasra vezető fahordó utat” jelölték meg a Halas és Kecel közti határként.

A jószerivel Halas szélső házaiig benyúló övezet további pusztái közül az 
egymással szomszédos Kötöny és Harka, valamint Pirtó használatáért fizetett bérleti 
díjakról vannak adataink (ez utóbbi adatait azonban a „külsőbb övezethez” tartozó 
Tázlámál ismertetjük majd).

Harkát,93 amely jelen ismereteink szerint a Ráday család birtokában volt, 
legkésőbb 1650-től -  valószínűleg azonban jóval korábbtól -  fogva mezővárosunk 
használta

1650 körül 10 tallérért = 15 Ft-ért
1654 14 tallérért = 21 Ft-ért
1656 16 tallérért = 24 Ft-ért
1679 10 aranyért = 40 Ft-ért + 2 „schillet”

szőnyegért+ 2  pár bélelt csizmáért
1658-ban valamilyen nézeteltérés támadhatott a birtokos és használók között; 

február 7-én, majd április 11-én ugyanis Ráday András, több más helységgel együtt, 
Halast is eltiltotta számos Solt megyei pusztája, köztük Harka „élésétől”.

Kötöny94
1667-ben Jánossy János harmincegyedmagával támadt a halasiakra (akik már 40 

éve használták Kötönyt, ez ügyben Szél György indíttatott vizsgálatot, következés
képp érdekeltnek tartotta magát Kötönyben. 1672-ben a kecskemétiek közölték a 
földbirtokos Jánossy-testvérekkel: amennyiben felverik a díját, úgy elállnak bér
lésétől. A Jánossy család 1680. évi számadásai szerint halasi Szabó János és társai 
bérelték 20 tallér, 2 sajt, 2 hal és 2 kila rizskása fejében.

Ellentétben a többi pusztával, Harka és Kötöny hasznosítási módjáról pontos 
képet kapunk a Márkus István és János „hódolt” esküdtek által 1667. augusztus 17- 
én lefolytatott -  már említett -  tanúvallatásból.95 A kihallgatott tizenegy halasi közül 
Varga István (60 éves) 27, Szabó János (28) és apja 39, Szabó Balázs (50) 24, Major 
Mózes (30) 6, Ős Máté (85) 10, Farkas Ábrahám (50) 7, Mojzes János (50) 28 és 
Szőcs János (35) 3 esztendeje rendelkezett Kötönyben szállással. A Kötönynél jóval
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kisebb Harkán Ifjú János (60), Bertók János (40) és Matkó István (28) tartotta 
állatait, egyaránt 39-39 éve (az utóbbinak persze már az apja kezdte Harta élését). 
A tanúk egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy „a harkai pusztán járó barom szin
tén oly szabadosán reá ment az kötöni pusztára, az kötöni pusztán járó barom is az 
harkai pusztára mindenkoron szabadosán ráment”. Vagyis: a két szomszédos puszta 
a halasi nagyállattartás központjai közé tartozott anélkül, hogy a köztük levő határt 
különösebben számon tartották volna. Az állatokat eszerint azon az alapon lehetett 
„kötönyiekre” és „harkaiakra” osztani, hogy hol volt a téli szállásuk.

Hogy az 1761. évi térképen ugyanezen övezetben szereplő Szarkás, Debeák, 
Zsana, Tájó és Bodoglár96 után is fizettek-e magyar földesuraknak, nem tudjuk. A 
hódoltságra a puszták megadóztatása érdekében fokozódó nyomásból arra követ
keztetünk, hogy minden bizonnyal igen. Mielőtt továbblépnénk, szóba kell hozni, 
hogy a kecskemétiek a halasi határ legegységesebb részének tűnő Fejérföldben is 
érdekeltek voltak. Persze az is meglehet, hogy 1659-ben Szalatnyai István, Orosz
lány István és Szabó Mihály, 1669-ben pedig az utóbbi kettő megfelelő helyismeret 
híján vette be a tiltás alá vont használók közé Kecskemétet.97

A távolabb fekvő pusztákról az alábbiakat tudjuk:
Kecel és Szentdömötör98
A XVI. században -  e környéken szokatlan módon -  végig élő Kecel falu határát 

a halasiak a XVII. század derekán már biztosan használták, hiszen Jánossy Mihály 
1657-ben Pest-Pilis-Solt vármegyén tiltotta őket attól. Mint egy 1667. évi tanúval
latásból kiderül, a Tegzes család már Jánossy Fábiántól99 is bérelte a keceli Taby 
Mihálytól vett pusztát. Mivel Tegzes (II.) János előadása szerint „valami levelek 
voltak Balogh Mátyás kezében [is], de micsoda levelek és mire valók legyenek”, 
nem tudta megmondani. Elkerülendő a bonyodalmakat, Tegzesék 1664 körül vele is 
kiegyeztek 30 tallér használati díjban. A Tegzesék birtoklása alkalmasint megsza
kadhatott; 1677. április 22-én a Szabó Jánosból, Turzó Gergelyből, Vuxin Mihály- 
ból, Öv Mátéból és másokból álló kompánia fordult azzal a kéréssel Jánossy 
Györgyhöz és Jánoshoz, hogy Kecelt „a fulöpszállásiaknak kezekhez ne ejtse”, mert 
az ottani Szabó Ferenc göbölyei tavaly is sok kárt tettek a szomszédos szent- 
dömötöri pusztán, amit úgyszintén a halasiak béreltek. Azon kérésük sikerében, 
hogy „mind az szentdömötöri, az keceli földek bérit innen mitőlünk várja kegyel
metek egyszersmind, tovább ennél nincsen”, márcsak azért is bíztak, mert állítólag 
a két puszta török birtokosai kijelentették: „külön nem adják” bérbe azokat.

A Jánossyak hallgattak az okos szóra, így az 1680. évi elszámolás szerint Kecelt 
20 pár csizmáért, Szentdömötört pedig 9 tallérért engedték át a meg nem nevezett 
halasiaknak. (A szentdömötöri pusztáért 1667-ben jelentkezett egy másik jogköve
telő, Patay István is, aki többek között, a halasiakat is eltiltotta nyolc Solt megyei 
pusztájától, amelyek közé nagyvonalúan besorolta az igazolhatóan másokat illető 
Vadkertet és Szentdömötört is.)

Jellemző a halasi puszták kiterjedésére, hogy a bérlők említett 1677. évi leve
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lükben úgy nyilatkoztak, hogy Kecel „földeinknek közepében vagyon”, amit úgy 
kell érteni, hogy tőle nagyjából minden irányban úgyszintén halasiak által bérelt 
prédiumok feküdtek. Mint az alábbiakból kiderül, igazat mondtak.

Vadkert, Bőszér és Csábor (19 574 kát. hold)100
1639-ben Miskey János Vadkert, Sármégy, Homokmégy, Dusnok és Karácsond 

prédiumokra emelt igényt Pest-Pilis-Solt vármegye előtt. Eszerint már volt, akitől 
árendát várjon, s ezek aligha lehettek mások, mint halasiak. (A megnevezettek közül 
csupán Dusnok települt újjá a XVII. század folyamán.) Fellépése a jelek szerint nem 
járt eredménnyel, hiszen 1650-ben Boldogh István putnoki katona adta 50 évre 
zálogba a Miskolcon lakos Patay Istvánnak és Andrásnak -  egyelőre még csak 
Vadkertet. A Patayak azonban nemigen férhettek hozzá új szerzeményeikhez, hiszen 
-  mint az elébb említettük -  István még 1667-ben is tiltakozott az ellen, hogy a 
halasiak követetlenül éljék az ő Vadkert pusztáját. (A tiltakozás nem terjedt ki 
Bőszérre és Csáborra.) Végül aztán 1674-ben a halasi Tegzes János és Tamás 72 tal
lérért hajlandó volt zálogba venni tőle.

Patay Istvánt persze nem a használók, hanem egy másik jogigénylő, Csontos 
Mihály érsekújvári katona akadályozta a birtoklásban. Az utóbbi, Csuzy Mátyás 
útján, már 1656-ban levélben szólította fel a Vadkeretet használó „öreg” Tegzes (I.) 
Tamást, hogy tartsa távol állatait Bőszér és Csábor pusztáktól, amelyeket már 
tizenkét esztendeje a Soltiak bérelnek tőle. (Ez az első forrásunk, amely a három 
pusztát együtt említi.) Csuzy oly buzgón képviselte a Csontos család érdekeit, hogy 
az 1670-es évek közepén már ő rendelkezett a Csontos Mihálytól, Mártontól vagy 
annak özvegyétől megvett, illetve zálogba vett prédiumokkal. 1673 körül Csuzy 
Csábor ügyében már hallatott magáról, ami ellen, érdekes módon, nemcsak Tegzes 
János, hanem kecskeméti Gellért István is tiltakozott.

1676-ban a hosszú huzakodás azzal zárult, hogy Tegzes (II.) János, valamint fiai: 
(III.) János és (II.) Tamás 400 tallérért örökáron megvették tőle mindhármat, jólle
het az eladó Bőszért és Csábort csak zálogban bírta (22 tallérért). Mindezek után 
némi csodálkozással tapasztaljuk, hogy a Tegzesek 1680-ban 2 arany és 2 hal jel
képes bért fizettek a Jánossyaknak is, sőt még a szabadszállásiakat is ráengedték 
Vadkertre. A későbbiekből azonban tudható, hogy Vadkert, Bőszér és Csábor to
vábbra is a Tegzes család birtokában maradt.

A már idézett 1690. évi osztályos egyezség is a Tegzesékének mondja 
Kiskőröst'01 is; erről csupán annyit tudunk, hogy -  ugyancsak a szabadszállásiakkal 
együtt (akiknek erdőhasználati joguk is volt itt) -  használatáért a család 1680-ban 8 
tallért fizetett Wattay Pálnak.

Tázlár, Pirtó és Széktó102
Ezeknek a pusztáknak birtoklástörténetét itt nincs módunk részleteiben nyomon 

követni. A három prédium közt az teremt kapcsolatot, hogy 1680-ban Tegzes (II.) 
János és két másik társa 10 tallérral és 4 vég abával rótta le utána a bérleti díjat 
Wattay Pálnak. Tázlár már abba a zónába esett, amely iránt a hatalmas pusztái
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közepén terpeszkedő Kecskemét is érdeklődött. Pest-Pilis-Solt vármegye 1680. 
november 12-13-i közgyűlésén azért folyt tiltakozás-háború Kecskemét elsőszámú 
birtokosa, Koháry István fQleki főkapitány, illetve a bérbe adó Wattay között, mert 
Kamarás Ambrus kecskeméti nábob és felesége: nemes Szívós Anna akadályozta a 
halasiakat Tázlár és az azon levő Fenyőkút, továbbá Nagybócsa használatában. 
(Mivel a Kamarások és a Tegzesek egyaránt nemesek voltak, s így saját nevükben 
is tiltakozhattak volna; a kinti urakat nyilván a nagyobb nyomaték kedvéért vonták 
bele az ügybe.)

A vitássá vált Nagybócsa említése arra figyelmeztet, hogy a környéken további 
olyan puszták is lehettek, amelyekre Halas legalábbis szeretett volna rátenyerelni.103 
Ezeket azonban nem annyira észak és dél felé kell keresnünk, ahol Kecskemét és 
Szeged kielégíthetetlen terjeszkedési vágya vetett gátat az ilyetén törekvéseknek, 
hanem -  ámbár a jelek szerint Fülöpszállás, Szabadszállás, Solt és feltehetőleg 
Dunapataj is kemény ellenfélnek bizonyult -  nyugat felé.104

Végezetül nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a fentiekben csupán az egyik, a 
magyar oldalt írtuk le, jóllehet ezekért a fekvőségekért természetesen bérleti díjat 
várt a török birtokos -  valamelyik szpáhi vagy maga a kincstár -  is. Erre az eviden
ciára az általunk ismert anyagban mindössze egyetlen, másodkézből vett utalást 
találtunk; a halasiak idézett állítását Kecel és Szentdömötör török urainak kijelen
téséről.

*  *  *

Halas pusztáival részben a birtokviszonyok tisztázása, részben azért foglalkoz
tunk ily hosszadalmasan, hogy világosan körülrajzoljuk a mezőváros gazdálkodásá
nak térbeli kereteit. Annak eldöntésére, hogy mely pusztákon folyt szántóföldi 
művelés, szénagazdálkodás, esetleg szőlőművelés, kevés fogódzónk van.105 „Szeren
csére” az állatállomány nagyságrendjét illetően más a helyzet. Egy összesítés szerint 
a rácok 1703 és 1705 között 1400 ökröt, 800 lovat, 5000 tehenet és 14000 juhot haj
tottak el a mezővárosból. Aligha tévedünk tehát, ha feltesszük, hogy Halas a 
sorozatos pusztulások előtt is legalább ennyi lábasjószággal rendelkezett. Erre a fel
tevésre már az is feljogosít bennünket, hogy 1682-ben 900 lovat, 1685-ben pedig 
450 marhát hajtottak el Halas pusztáiról magyar földesurai.106

A kínálat nagyságrendjét ismét megközelítettük, a halasiak által folytatott állat
kereskedésnek viszont ezúttal is alig találjuk valami -  akár áttételes -  nyomát. Igaz, 
a Duna-Tisza köze nagyállatkivitele e században még inkább a kecskemétiek, 
másodsorban a nagykőrösiek kezén összpontosult, ám ez nem jelentette azt, hogy 
hozzájuk képest esélytelen helységek is nem próbálkoztak (volna) meg a közvetlen 
győr-bécsi, illetve nagyszombat-morvaországi kapcsolat felvételével.107 Bár Halas 
még Kecskeméthez és Nagykőröshöz mérve is számottevő anyagi erőt képviselt, 
csak találgathatunk: eljutottak-e egyáltalán idáig a halasiak vagy sem.108 Bizonyos
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8 . Marhahajtók. (Magyarország története képekben. Bp. 1971. 169.)

fokig szimptomatikusnak érezzük, hogy a szegedi törökök -  akik a megszállás 
végén komoly erőfeszítéseket tettek vásáruk forgalmának fenntartására -  nem tar
tották szükségesnek, hogy -  Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Jászberény, Jászárok- 
szállás, Gyöngyös és Rimaszombat mellett -  a közeli Halast is megszólítsák.109

Ami Halasnak a két fölébe boltozódó felsőbbséghez való viszonyát illeti, ennek 
tárgyalását a könnyebbik, a magyar oldal tárgyalásával kezdjük. A Szécsényben 
székelő Pest-Pilis-Solt vármegye -  amelyhez Halas, megye-határ-menti helyzete 
folytán, helytelenül kiskun helységnek minősítve csapódott -  és városunk rendkívül 
gyorsan felvette egymással a kapcsolatot. A ránk maradt vármegyei jegyzőkönyvek
ben, már 1639-ben két, a halasiak kérésére eszközölt vármegyei intervenció talál
ható. így aztán nem csoda, hogy az universitas is fokozottan ügyelt a mezővárosban 
történtekre, s amikor 1643-ban a lakosság az elfogott tolvajokat egyszerűen felköt
tette, sietett fellépni tekintélye védelmében. A törvényszék elé idézte a magisztrá
tust, amely azonban fütyült a felszólításra, amivel a contumacia bűnébe esett.110

Az első pillantásra úgy tűnhet, hogy Halas magánföldesúri birtoklásának feltárá
sával ebben az évszázadban sincs több szerencsénk, mint a XVI. században. Pest- 
Pilis-Solt vármegye 1654-ben Halas földesuraként Paksy Jánost szólította fel egy 
bűnügy letárgyalására. 1659. június 16-án pedig Paksy László jobbágyának mon
dották magukat a Karapái, Fejérföld és Eresztő ügyében kihallgatott halasi tanúk, 
illetve gazdáik: Pintér Benedek szolgája: Harci Matykó (28 éves), Nagy István 
mostohafia: Antos (23), Bangha András (32), Markó Ferenc szolgája: Babos Istók 
(24), Halasi Mihály fia: Mihály (26), Ős Gergely szolgája: Gyurka (15 ?), Farkas 
István szolgája: Gyurka (13), Berta János szolgája: Farkas Jancsi (20), Szabó Jancsi 
(20), Bőszén István (32) is.111
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Kézenfekvőnek tűnik tehát a feltevés, hogy a mezőváros akkor a főágon örök
lődött. Nyilván úgy volt ez addig is. Vagyis: János előtt apjáé, Miklósé, azt meg
előzően pedig nagyapjáé, Jóbé volt. (S ezzel már vissza is jutottunk a XVI. század
ba.) János után -  valamikor 1653 és 1659 között -  fia, László örökölte, akivel fíágon 
kihalt a Paksy-család.

Ennek megfelelően 1670-től a Csery Istvánból, Jármy Andrásból és Nyakas 
Péterből álló atyafíságot találjuk Halas birtokában. Első ránk maradt nyugtájukból 
még az sem olvasható ki, hogy a halasiaknak mennyit kellett fizetniük. Aztán las
sacskán kiderül, hogy előbb 100, majd 150 tallérral tartoztak a Nyírségben, 
Bogdány körül élő földesuraiknak. Egy 1680. évi nyugta azon mondata, miszerint 
„percipiáltam az halasi emberektül [...] az halasiak restanciájokat, mely maradt volt 
Barkóczy János idejében is, mely in anno 1663., 1664., 65., 66. esztendőkbeli”. 
Barkóczy Paksy László özvegyének, Farkas Erzsébetnek Jármy Paksy Miklós Kata 
nevű lányának a férjeként került a családba, Nyakas Péter a másik Paksy-lány fia 
volt. Hogy Cserynek miként került kapcsolatba a Paksyakkal, egyelőre nem tudjuk.

Az atyafíság -  leszámítva a befizetés késedelmes teljesítése miatt időnként 
kiújult súrlódásokat -  mintegy tizenöt esztendőig folyamatosan és békében húzta 
Halas nem túl magasra szabott évi adóját.112 Időközben, 1681-ben hirtelen zavarossá 
válik a kép. 1680. december 12-én Sövényházi István nyugtatta a halasiakat a 
Gyűrky Pál foldesúr részére, az 1679-1680. esztendőre felhozott 200 magyar forint 
átvételéről. A következő évben is Sörényházi szolgáltatta be a Halasról korompai 
Holló Zsigmond számára küldött 50 tallért (=90 magyar Ft-ot) Horváth Sámuel, 
„idősbik Korompay Holló Zsigmond dunamelléki jószágainak gondviselője” 
kezébe. Holló Paksy László Klára nevű lányának a férje volt, ám a jelek szerint -  
Jármi Andrással ellentétben -  megmaradt az uralkodó hűségén.

A dolog hátterére némi fényt vet Jármy András 1682. szeptember 20-án, 
Tiszaköréről Halashoz intézett levele. Mivel, úgymond, alkalmasint nem tudják, hol 
keressék, közli, hogy „most méltóságos gróf uruktól [Thököly Imrétől] bocsáttat
tunk alá valami csavargó, táborba nem menő katonáknak az felhajtására”, s ezért 
Tiszakörén állomásozik. A levél utal rá, hogy már korábban is lovaik elhajtásával -  
amelyeket 900 forinton adott vissza nekik — demonstrálta, hogy ő az uruk.113

A fentieket az alábbi módon fejthetjük meg: az atyafíság -  legalábbis Jármy, aki 
1682-ben „Bereg főhadnagyának” írja magát, az 1678 óta Thököly Imre gróf vezette 
bujdosó- vagy kuruc mozgalomhoz csatlakozott, ami birtokainak elkobzásával és 
más(ok)nak adományozásával járt. E „mások” között lehetett Gyürky is. A halasiak 
egyébként engedtek Jármyéknak; a városi levéltárban mind Jármy, mind Nyakas 
1682. évi nyugtája megtalálható. Az előbbiből az is kiolvasható, hogy a bir
tokosváltozás nem volt újkeletű, hiszen Jármy szerint „hat vagy hét esztendőre való 
restál lenn”, amiből alkalmasint az következik, hogy a feltételezett birtokelkobzás
ra 1676/1677-ben került sor. Vagyis: mint oly sok más Duna-Tisza közi helység -  
köztük pl. Kecskemét is -  Halas kettős magyar adózás alá került.114 (Csery, úgy
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tűnik, kimaradt a Halas birtoklása körüli viszontagságokból; még 1680. tavaszán is 
megkapta a nekijáró 1678-1680. évi summát.)

Míg a Paksyak 1660-ban is, 1668-ban is szorgosan fizették Pest-Pilis-Solt vár
megyének a földesurakat birtokait arányában terhelő adót, sőt a 3 forintot fizető 
Paksy Lászlót, majd leszármazottad Solt megyében csak a kalocsai érsekség előzte 
meg,115 Halasról szinte teljesen elfeledkezni látszanak. Az 1680-as évek közepén a 
családba beházasodott, azt életre galvanizáló, energikus Daróczy István jelentette be 
igényét a mezőváros adójára. Ahogy az akkori zavaros időkben szokás volt: 1685- 
ben lefogatta s Győrbe hurcoltatta Tegzes (II.) Jánost, majd katonákat küldött 
Halasra „némü-némü szófogadatlanságukért”, ám a lakosoknak 500 tallérban és 2 
pár csizmában sikerült kiegyezniük. Mint egy későbbi összeállításból kiderül, ez 
már a harmadik figyelmeztetés -  ahogy akkor mondták: nyargaló -  volt:

„Anno 1685. nemzetes Daróczy István, akkori földesurunk lévai Farkas János
nak, Szabó Mártonnak, Zana Györgynek több társaival edgyütt levelet adott, hogy 
minden jószágunkat takarítsák el, amelyet végre is hajtván, tülök kénteleníttettünk 
visszaváltani tall. 800. Ez sem lévén elég, két embereinket felvitték Lévára, Daróczy 
István urunknak kezében adták, kik közül egyik emberünk megkárosíttatván kor- 
ponaiaktúl, mint földesúr Daróczy István urunk jobbágya kárát keresni ment Korpo- 
nára, az útban az tolvajoktól paripájától, fegyverétül megfosztatott, rajta megesett 
kárért nem a tolvajokat kergette, hanem azon megkárosult emberünkön vett 110 tal
lérokat. Onnét specificált emberinket Győrré felvitte, holott az Iványosi házában 
rabul tartotta és sanyargatta. Ahonnét különben nem szabadíthatván ki, kellett 
fizetnünk szabadulásokra 2000 tallérokat.” Ugyanezen esztendőben Daróczy az 
említett lévai Farkas Jánosnak adott levelet megkárosításunk után, „kezéhez nem 
vette Daróczy István urunk, újobban az levélnek erejével Farkas János ránk jővén, 
számos marháikat hajtatta fel Lévára, noha már akkor mindenökrül megelégítettük 
Daróczy István urunkat. Győriül maga által Lévára menvén, a katonákat jószá
gunknak a javából 500 tallérokig fizette, ami megmaradott, az aljak, azt kellett haza
hajtani”.116 Daróczy láthatóképp a legkeményebb módszerekkel igyekezett a halasi
ak fejébe verni, hogy rajta kívül más urat ne keressenek. Mintha ez csak és kizárólag 
a halasiakon múlott volna...

Közbevetőleg itt kell megemlíteni, hogy az a 200-300 kilométer -  megrakva 
török helyőrségekkel -, amely Halast a királyi Magyarországtól elválasztotta, a ko
rábbiakban sem volt akadálya a végvári katonaság behatolásának és itteni garázdál
kodásának. A budai pasa panaszára Esterházy Miklós 1629-ben nagyszabású tanú
vallatást rendelt el Szécsényben annak megállapítása végett, hogy Vadkertnél kik 
verték fel „az fő árus törököket”. Az ennek során meghallgatott 213 (!) tanú, sajnos, 
nem bizonyult valami közlékenynek. Azon kívül, hogy a Balassák kékkői katonáit 
jelölték meg tettesként, legföljebb csak annyit közöltek: azért gyanakodnak erre 
vagy arra, mert gyakorta jár „az Alföldségre”. A Vadkert környékéről joggal remélt 
információkból semmit sem kapunk, hiszen azt is, hogy az általában inkább „Vad
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kerteknek” mondott hely a „mi” Vadkertünk, csupán abból tudjuk, hogy a dologgal 
kapcsolatban a tanúk „Alföldre járást” emlegetnek, ami a Nógrád megyei Vadkertre 
nem illik rá.117 Egyébként ezúttal beszédes a hallgatás is: Halas aligha létezhetett, 
különben bizonyára hallunk róla a közelében történt, nagy port felvert ügy kapcsán. 
(A többi helység később sem kelt többé életre.)

Az egyéb részadatokat itt mellőzve, a különösen sok kárt okozó végbeliek ellen 
lefolytatott 1674. évi Pest-Pilis-Solt vármegyei vizsgálat során a halasiak az alábbi 
bejelentést tették.

„4. Nyakas István halasi jobbágya, Fóris Péter 60 éves jobbágya ad 2dum: Ezen fatens úgy tudgya, 
hogy nem csak az [parasztvármegyei] tisztviselésért fenegeti eöket az alá járó katonaság, hanem hogy 
kévánságoknak az szegénység mindenkor eleget nem tehet, úgy mint abának, csizmának, kalpagnak és 
egyébféle ajándékoknak, azkikre szüntelen erőitettetnek. Ad 3““”: Az sok ide s tova való bittanglásnak 
s fizetésnek summáját specifice nem tudgya, mivel nem kevés pínzbül áll, hanem tudja azt bizonyosan, 
hogy az város legalább esztendeig az ollyatén bitangló fizetést kétszáz tallérral sem éri meg, mivel 
azkit az szegénységre felvet, kétszerte való aranyt meg kel szerezni azon szegénységnek. Quo ad 4mm: 
in genere az neveket nem tudja, kit kinek hínak, azkik várossokban be járnak, és az olyatén gonossá- 
got cselekszik, hanem az többi között tudja azt, hogy harmadéve ónodi Engi Balás az városon Csapiár 
Izsák névő embert minden igaz ok nélkül lovával fel tapodtatta, ki miá meg is kellett halnia.” 118

Visszatérve a birtoklástörténetre: a Csery-Jármy-Nyakas hármas -  mintegy 
Daróczy feltűnésével egyidőben -  1683 körül éppoly váratlanul tűnt el Halas 
történetéből, mint amilyen váratlanul felbukkant. Úgy tetszik, e háborús években 
Daróczy István egyedül maradt a küzdőtéren. Nem sokáig, hiszen a Magyar Kamara 
is kezdett érdeklődést mutatni a Kiskunság iránt -  a jászok és a kunok ugyanis a 
kamara libertinusamak. számítottak s amikor 1702-ben a császár a Jászságot és 
Kunságot eladta a Német Lovagrendnek, pusztáival együtt Halast is értékesítette.119 
Természetesen ez nem történt előzmények nélkül; a sokat idézett 1699. évi 
összeírást is már kamarai tisztviselő fektette fel.

Mielőtt ezt a kérdéskört -  úgy-ahogy -  lezárnánk, nézzünk körül egy kissé még 
egyszer a Paksy család házatáján. A Nagy Iván által összeállított -  természetesen 
hiányos -  családfán a fentebb felsorolt birtokosok közül Daróczyn kívül meg
találjuk Jármy Andrást, Nyakas Pétert és ifj. Holló Zsigmondot is. A vonatkozó 
részlet így fest:
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A múlt századi családfa jelen, minden bizonnyal hiányos állapotában is többé- 
kevésbé éles világot vet az eladdig olyannyira rejtélyesnek tetsző XVI-XVII. száza
di birtoklástörténeti viszonyokra. Eszerint Halas birtokosa (a jelek szerint: folya
matosan) a Paksy család volt -  nyilván a XVI. században is ennek vagy valamely 
mellékágának tagjai adóztatták csakhogy a XVII. század első felében a fő-, a 
másodikban a lányágon öröklődött (mondjuk: alkalmasint általában ezt adták ki 
leánynegyed gyanánt).

Barkóczy és Gyürky alkalmasint olyan családon kívüli jogkövetelő -  vagy 
távolabbi rokon is -  lehetett, akinek időlegesen sikerült megkaparintania ezt az 
értékes zsákmányt. Nem így Holló, aki valószínűleg azért tarthatta vagy kaphatta 
meg a mezővárost, mert a -  magyar nemesség bevett „szereposztását” követve -  ő 
volt az a családtag, aki megmaradt a Habsburgok hűségén.120

A kiskunok az 1630-as évek közepén még elszántan küzdöttek az újjászer
veződött Pest-Pilis-Solt vármegye adóztatási törekvései ellen. Ezúttal azonban a 
nádorban sem találtak pártfogóra; Esterházy Miklós 1634. augusztus 17-én azt írta 
jászkun főkapitányának, Keczer Andrásnak, hogy -  bár a kiskunok nemesi státusza 
kétségbevonhatatlan -  „ilyen időkben kiváltképpen minden nemes embernek kell 
valamit adni, pedig ezek is csak nemes emberek és nincs több szabadságuk. Portát 
nem rónak hiszen közöttök, de értékek szerint ... miért ne kívánhatnának tőlök is 
valami keveset mind hadi szükségre, mind koronaőrök fizetésére”. Állapodjék meg 
a szolgabíróval, hogy ennél többet ne terheljék őket, „mert az is alkalmatlan, ha 
szinte paraszttá csinálják s olyan impositiókat vetnek rájok, mint az portás jobbá
gyokra”. (Ha viszont így áll a dolog, a főkapitány nézzen utána: neki miért nem 
fizetik illő járandóságát.)

Maga Halas mezőváros -  amelyről nem tudni részt vett-e a kiskunok 1634. évi 
akciójában -  1639-től kezdve aztán a mindenkori kivetési kulcs szerint folyama
tosan befizette a vármegyére az állami (dikális) adót. (Miközben -  annak jeleként, 
hogy a mezővárost Szécsényben sem tekintették kiskun városnak -  a taxás kiskun 
falvak csak 1647-ben kezdenek ismét felbukkanni a pest-pilis-solti adójegyzékek
ben.) Először 3, majd 4 portával vették fel, amit 1661-ben az egész-, féltelkes job
bágyok és a zsellérek elnyomorodása miatt ismét 3-ra szállítottak le. 1665-ben, a 
dömsödiekkel és veresegyháziakkal együtt, a halasiak kezdeményezték a porták 
török háború utáni újabb revízióját, ám rajtavesztettek a kísérleten: 1668-ban ismét 
4 porta után vártak tőlük adót Füleken. A török megszállás utolsó esztendeiben a 
portaszám -  aligha a vármegye elfogult jóindulatából -  1668-ban 2-re, majd 1686- 
ban 1-re esett vissza. 1683-ban is, 1685-ben is viszont 2 3/4 porta után fizettek a 
halasiak. (Ez utóbbival egyébként előkelő helyet foglalt el a megmaradt vagy új éle
tre kelt települések között.)121

Az állammal szembeni másik kötelezettséget az évi 12 napos ingyenmunkát a 
solti járásnak Vácnál -  annak elestéig (1620) - , majd Balassagyarmatnál, annak 
elvesztése (1663) után pedig Somoskőnél kellett lerónia. Arról persze szó sem
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lehetett, hogy Halas minden esztendőben munkásokat küldjön ezekhez, ám 
általában a közelebb fekvő hódoltsági helység is pénzben váltotta meg ebbéli tar
tozását. Halasról ezt igazoló nyugtánk sincs, az azonban, hogy a vármegye 1665-ben 
a mezőváros kérésére levelet írt a veszprémi kapitánynak, arra mutat, hogy még a 
dunántúli végvárak is igyekeztek innen munkáskezet vagy váltságdíjat szervezni. 
(Ezekre az évekre esnek a dunántúli várak egyéb Dunán inneni terjeszkedési kísér
letei is.)122

A mezőváros tizedbérletéről már volt szó. Itt legfeljebb annyi kiegészítést 
tehetünk, hogy feltűnően későn sikerült a megváltakozásra kényszeríteni, aztán 
azonban még a legnehezebb háborús években is igazolható tizedeinek pénzbeli 
megváltása.123

Ami a török részre való adóztatást illeti, már az erre vonatkozó első XVII. száza
di adatunk értelmezése is egyetemes történeti távlatok felvillantását követeli. A 
Tegzes (I.) János főbíró vezetésével az egri pasa divánja előtt megjelent halasiak 
1636-ban előadták, hogy eddig 30000 akcsével rótták le minden adókötelezettségü
ket, a bírságok felét az egri kincstárba szolgáltatták be, a másik felét pedig a ma
gisztrátus megtarthatta magának. Most „törvényesen kinyilatkoztatták, hogy készek 
megadni terméseikből a tizedeket, iszpendzsét, bűndíjat, bírságot s minden egyéb 
tartozásokat, amelyet a szpáhik és záimok rájái mostanság fizetnek.” Ezt az egri 
urak nagykegyesen meg is engedték nekik. Elsőre arra magyarázhatnók a dolgot, 
hogy a halasiak így akartak megszabadulni a török tisztviselők terhes kijárásától: 
„mivel városunk oly félős s veszélyes helyen fekszik, hogy az emineknek vagy azok 
embereinek, vagy a szubasáknak oda gyakran járni istenkísértés lenne, ezentúl 
eminek vagy ezek emberei, vagy éppen a szubasák hozzájuk menni nem fognak, s a 
kezük közt levő defteri másolat értelmében bírt puszták dolgába sem avatkoznak”.124

A fenti változtatások következtében Halas ugyan visszatért a XVI. századihoz 
hasonló, tételes kivetés szerinti adózáshoz, ám amennyiben a szubasák -  mindig 
igen költséges -  kiszállásai ellen irányuló pontnak sikerült érvényt szereznie, elvben 
teljes jogszolgáltatási autonómiát nyert. Ez azonban túl nagy árnak tűnik az 
egyösszegben való adózás -  korábban privilégium-számba menő -  lehetőségének 
feladásáért és a tételes adóztatás felvállalásáért, ami -  szerződés ide, szerződés oda 
-  automatikusan maga után vonta az emine к ellenőrző útjait.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a változtatás az eminek messzemenő 
egyetértésével és támogatásával ment végbe, ami azt sugallja, hogy a tételes 
fizetésre való áttérés engedélyezése ez esetben komoly utánjárást igényelt s 
kisebbféle kegynek számított. Az ügy lehetséges magyarázata -  vagy egyik lehet
séges magyarázata -  a Török Birodalomban eluralkodott nyomasztó pénzhiány 
lehet.125 A mintegy 500 forinttal egyenértékű 30000 akcse ugyan nem mondható 
nyomasztó tehernek, ám ehhez még hozzá kell számítani a feltehetően már ekkor is 
szedett magyar adót -  amit rendszerint tallérban vagy egyenesen aranyban követel
tek - , a városi puszták bérét, meg a le-fel járó törököknek és magyar portyázóknak
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adott ajándékokat, amivel az összeg nyugodtan felmehetett 1500 forintra vagy afölé. 
Egy, az áruforgalomban alig-alig részt vevő agrártermelő közösség különösen nehe
zen tehetett szert ilyen summára, miközben minden iparcikkért stb. készpénzzel kel
lett fizetnie. Ilyen körülmények között valóban könnyítés-számba ment, ha -  álta
lában a török ellenőrzéstől távol, tulajdonképpen önkényesen -  maguk dönthetik el, 
hogy miből mennyi termést stb. vallanak be. (E magyarázatnak persze ellentmond, 
hogy a mezőgazdasági termelést sújtó adókon túl a többit -  így a földesúri pénzadót 
[iszpendzsét]126 és a dzsizjét -  továbbra is készpénben kellett leróni.)

Az 1636. évi változtatás idején Halas változatlanul a szegedi szandzsákhoz, az 
azonban már nem a temesvári, hanem az 1596-ban kialakított egri vilájethez tarto
zott, s közvetlen ellenőrzését a bajai kádi végezte. Egyelőre változatlannak mutat
kozik török kincstári státusza is: az irat „császári városnak”, vagyis: kincstári hász- 
birtoknak mondja. Később azonban -  mondhatni erősödésével párhuzamosan -  ki
került ez utóbbiak köréből. 1669-ben „az egri őrség élelmezésére (odzsaluk) rendelt 
falvak egyike”, 1683-ban pedig a Jankovácon lakó Musztafa aga személyében név 
szerint is megismerjük földesurát. Vagyis: az idők folyamán kincstári hászbb\ egy 
katonai testület ellátására fordított jövedelem-forrássá, majd egyszerű tímár- vagy 
ziámet-hindkkk változott.127

A törökök persze nem érték be a fentebb említettekkel. Bár a város -  részben 
mert távol esett a Dunától, részben, mert Baja, Jankóvár és Szabadka palánkjai 
újjáépítésében való tevékeny részvétele fejében -  már 1638-ban mentesült a dunai 
hajóvontatás terhétől, jószerivel csaknem az egész századon keresztül küzdenie kel
lett az erre felszólító parancsok, illetve váltságdíjfizetések ellen.128 Persze szép 
számmal akadtak más visszaélések is -  amelyek ellen a halasiak nem egyszer a 
Portán vagy a szultánnál kerestek védelmet ezekre azonban, lévén meglehetősen 
esetlegesek, itt nem térünk ki.

Annál is inkább, mert úgy tűnik, a török fél nagyjában-egészében betartotta a 
halasiakkal 1636-ban kötött megállapodást. Ezt -  sőt a törökkel való békés egymás 
mellett élés jeleit -  véljük kiolvasni a török földesurak által elkövetett visszaélések 
ügyében 1668-ban lefolytatott Pest-Pilis-Solt vármegyei vizsgálat halasi tanúinak 
szavaiból, pontosabban: hallgatásából. A vármegye az alábbi kérdésekre várt választ 
a települések képviselőitől (közlésük általában is jól mutatja a török követelések és 
„újítások” természetét).129

„1. Tudod-é tanú, hogy Pest, Pilis és Solt vármegyékben lakozó szegénység ennek előtte soha nem 
szolgált egyébképpen az töröknek, hanem minden falunak lévén egy bizonyos és meghatároztatott 
pénzbeli adaja, azt beszolgáltatva, egyébbel nem oneráltatott?

2. Tudod-é azt, hogy már nem csak azt az régi szokott adót veszi meg az szegénységen, hanem az 
elmúlt háborúság avagy Újvárnak elveszése után, immár azon kívül ilyen rettenetes [...] kézbéli 
munkával és sanyarúsággal terheli az szegénységet, úgymint Szécsénben, Hatvanban és Nógrádban 
házakat építtetvén az szegénységgel, előszámlálhatatlan munkát tétet velek: szántat, vettet, majorkod- 
tat? Egyszóval nincs oly munka, azkivel nem onerálná az szegénységet, ki miatt nemhogy az magyar 
földesuraknak szolgálhatna, de az maga mindennapi falat kenyerét is alig keresheti, szakadatlanul tél
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ben, nyárban az török munkáján lévén, mely munka, ha képes volna, hogy limitáltathatnék az elébbeni 
adajokkal együtt, iszonyodhatnék az keresztény ember belé?

3. Tudod-é, hogy meg nem elégedvén az régi adóval [...] élést is mindenfélét kíván rajtok, úgymint 
vágó barmot, bárányt, borjút, mézet, vajat és ezeken kívül valamit kigondolhat, nagy bírságok alatt 
meg is veszi az szegénységen?

4. Tudod-é, hogy ha valamely ember meg talál halni valamely török jószágában, avagy az hideg 
miatt, vagy víz miatt, avagy tolvajok miatt el talál veszni, képtelen summa pénzt kíván s elvészen az 
szegény ember haláláért?

5. Újvárban minémű képtelen és számlálhatatlan költségbűi álló szekerezést kell tenni az 
szegénységnek, vallja meg azt is, úgyhogy circiter 2 0  hétig is ott tartják az szegény embert szekerestül, 
marhástúl és sokszor oda is vész, mely szekerezésre 25 mélfoldnyire is el kell menni az szegény 
embernek? És tudja-é azt is, hogy ugyanott Újvárban azmely épületet tétet az szegény emberrel, az az 
épület leromolván, egyszersmind háromszázig való keresztény munkás embert ölt meg?

6 . Noha azelőtt soha szokásban nem volt, hogy búzábul és másféle gabonábul dézsmát adjon az 
töröknek az szegénység, de abban is oly hamisságot követ el némely szpája, meg nem elégedvén azzal, 
azmit Isten ád dézsmábúl, ha az nekik nem tetszik, rajta hagyják az szegény emberen, és azmi abbúl a 
dézsmábúl lenne, kétannyit s többet is kívánnak rajtok?

7. Tudod-é, hogy már az szegény ember adajában egyébféle pénzt nem vészén el aranynál s tal
lérnál, melyre az szegény ember nagy nehezen teszen szert, annyira, hogy aranyra két garast, tallérra 
pedig négy garast kell adni, mely is nagy iga az szegény emberen, szűk lévén az országban az olyatén 
pénz?

8 . Hogy az nemességet is sokképpen háborgatja, ha valamely pusztátul, malomiul megadózik is, 
abban meg nem tartják, ha különben nem lehet, reá fogván, hogy más töröknek adta, azzal veri fel az 
adót és úgy bontogatják az magok hitlevelét? Járul az is ehhez: soha annak előtte szokásban nem volt, 
hogy az puszta praediumoktúl, kiváltképpen az végházaktul közellévektül, úgy az majorságbeli földek
től, rétektől adóztak volna az török földesuraknak, de már most meg nem elégedvén az pénzbeli adó
val is, azki ekkedig hallatlan volt, az szénábul is dézsmát vészén, néhul pedig az egész gabonatermés
nek felét, néhul pedig mind éppenis elveszi?

9. Tudod-é azt is, hogy annak előtte az holdult nemesember házához, úgy az papok házához is soha 
nem volt szabad az töröknek bémenni, már most pedig nemcsak házához megyen bé, de azmíg ked
vének tetszik, veri és tagolja, sőt bírsággal kényszeríti némely-némely embereket az török lakodal
makra bé kell jámiok?

10. Hasonlóképpen, ha egyik falubul az másikban elszökik az jobbágy, nem engedik visszavinni az 
régi szokás ellen?

Ultimo. Mind ezeken kívül generaliter micsoda nevezetes panaszokat és rövidségeket tudsz, 
melyekkel képtelenül, hallatlanul és irgalmatlanul terheltetik az szegénység az török által? És utoljára 
azt is valid meg, hány számú keresztényt vágtak le az törökök ebben az vármegyében az elmúlt háború- 
tul fogvást?”

Bár a települések többsége általában is óvatosan nyilatkozott, Halas közülük is 
kitűnt azzal, hogy semmilyen újításról nem volt hajlandó tudni, s -  mintegy a 
békesség kedvéért -  az utolsó két pontban is inkább ráhagyta a vármegyére, sem
mint megerősítette a testületet főként sértő visszaéléseket: „Ex oppido Halas 
Andreas Bangó, Stephanus Csende. Ad primum: Az régi szokott adajokban az török 
urok megtartja. Ad 2., 3., 5., 7., 8., 9. nihil. Ad 4.: Az emberek haláláért az szancsok 
[szandzsákbég] még fi. 66 vészén ezen falubelieken. Ad 6.: Az igaz tized búzával 
megelégszik az török urok. Ad 10., 11. iuxta deutrum.”

*  *  *
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Halas önkormányzatának bemutatását jócskán megnehezíti, hogy a városi levél
tár maradéktalanul elpusztult. Igaz viszont, hogy ismerjük néhány főbíró nevét, 
említés esik esküdtjeiről, jegyzője pedig maga is megszólal egy tanúvallatás során.130 
A hasonló nagyságrendű és jelentőségű városok közül Halas azzal is kirí, hogy bár 
meggyőződésünk szerint mind a Magyar Kamara, mind a Pest-Pilis-Solt vármegyei 
közgyűlés iratanyagában lappang halasi levél, pillanatnyilag mint közösségnek 
egyetlen kiadványát sem tudjuk kézbe adni. Sőt, nem találtuk meg a Koháry-Coburg 
család azóta átrendezett szentantali levéltárában azt az 1669. évi levelet sem, ame
lyről 1869-ben Halas pecsétjét, a közösségi lét legfontosabb bizonyságát leírták.

A város 1634-ben újra vésetett szép pecsétje vizet, halat, fölöttük vízililiomot 
ábrázol.131 A református egyháznak a nótárius által -  ha nem is rendszeresen, de gon
dosan vezetett -  alább ismertetendő számadáskönyve arra buzdít, hogy városunk 
adminisztrációját is oly rendezettnek képzeljük el, mint Kecskemétét és Nagykő
rösét. Ezeknek ránk maradt forrásaiból közvetlenül is felvázolhatjuk a közösség 
működését a jegyzőkönyvvezetéstől, a felsőbbséggel való levelezéstől és egyéb tár
gyalásokon kezdve -  a városgazdálkodáson keresztül -  egészen a jogszolgáltatásig 
és az egyház ügyes-bajos dolgaiig.132

Halas 1699. évi konskripciója továbbra is csak a Tegzes család tagjait mondja 
nemesnek, következésképp a módosabb halasiak a század végén sem mutattak 
érdeklődést az armálisszerzés iránt. (Ami -  mint említettük -  alkalmasint a külke
reskedelemben mutatkozó passzivitásukra vezethető vissza.) Ilyképpen nem játszt- 
hattak szerepet a kinti nemesi vármegye által felállított „hódolt esküdti” 
szervezetben sem. Ennek ellenére maga a város mégis teljesített a kinti fensőbbség 
számára némi közhitelű tevékenységet. 1647-ben Nógrád vármegye szolgabírája, 
Földváry János fordult hozzá azzal a kéréssel, derítenék ki valamelyik, a közelében 
fekvő szerb település igazi nevét. Bertók János főbíró és esküdttársai január 26-án 
pecsétes bizonyságlevélben közölték, hogy „egy falubeli emberséges rác 
embereknek hit szerint való feleletek”-et írásba foglalta, amiből kiderül a név.133

Bár az 1636. évi megállapodásnak a szubasák kijárásának eltiltására vonatkozó 
pontját nyilván nem szabad szó szerint venni; a török hatóságok természetesen nem 
mondtak -  nem is mondhattak le -  a halasi törvényszéken történtek ellenőrzésétől. 
A rendkívül kevés, ide vonatkozó adalék azonban azt mutatja, hogy nemigen 
avatkoztak az önkormányzat ügyeibe, amely -  legalábbis a nemesi vármegye hely
reállásának zavaros kezdeti időszakában tüntetőén élt is vélt vagy valós pallosjogá
val.134

Pedig, tekintve az irdatlan távolságot, Pest-Pilis-Solt vármegye meglepően korai 
és nagy érdeklődést tanúsított mind a halasi jogszolgáltatás, mind pedig a városnak 
a paraszti önvédelemben való részvétele iránt. Az országgyűlés még ki sem munkál
ta a törökkel való cimborálást megakadályozandó „törökösség” fogalmát és annak 
tartalmát, amikor azt már bevezették itt.

Magának a Kiskunságnak már 1634-ben védekeznie kellett a nógrádi alkapitány
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ilyen természetű vádjai ellen. Történt, hogy a török földesurak karóba húzás terhe 
alatt megparancsolták a kiskunoknak, hogy a közülük való szökevényeket, sőt a 
szökni készülőket is jelentsék nekik. Amikor ezek közül néhányat, a török földesúr 
engedelmével, valóban visszakényszerítettek, az alkapitány törökösség címén bör
tönnel és bírsággal büntette őket, jóllehet, úgymond, nem is a török parancsa, hanem 
rendezetlen adósságai miatt hozta vissza őket hitelezőik. A kiskun helységek 
Esterházy Miklós nádorhoz fordultak segítségért, aki 1634. augusztus 17-i levelében 
magáról a „tettről” nem nyilvánított véleményt, csupán azt szögezte le, hogy az 
ilyen ügyekben nem a végvári tisztek, nem is a bányavidéki generális, hanem ő az 
illetékes.135

1654 legelején a vármegye tudomására jutott, hogy Turzó János török bíróval, 
kádival választotta el egy szegedi emberhez feleségül adott lányát, mire a szabá
lyoknak megfelelően felszólította a földesurat, Paksy Jánost, hogy az ügyet vizsgál
ja ki és hozzon ítéletet. A földesúr jószágainak adminisztrátorát, Budai Bornemissza 
Bolgár Pált küldte ki az úriszék lebonyolítására, amire 1654. április 9-én, Szécsény- 
ben került sor. A meghallgatásban nyolc tekintélyes megyei birtokos vett részt; a 
„hallgató bíró” ifj. Ráday András, az esküdt Jánossy András volt.

Turzó azzal védekezett, hogy lánya már régebben békében elköltözött férjétől, 
ám az mégis megfogatta a szegedi törökökkel a fiát. Neki csupán azért kellett a kádi 
előtt megjelennie, hogy bizonyítékait, miszerint a válás már megtörtént, bemutassa. 
Erre a török bíró, szabadlábra helyezvén fiát, kéretlenül a maga részéről is levelet 
adott ki az ügyről. (Vagyis: nem ő, hanem veje esett a törökösség bűnébe.) A „fogott 
bírák”-at nemigen győzte meg Turzó -  számunkra posszibilisnek tűnő -  előadása, s 
ezért az 1567. évi 30. törvénycikk alapján halálra ítélték.

Az ilyenfajta ítéletek tulajdonképpen nem veszélyeztették komolyan az elítélt 
életét; rendszerint arra szolgáltak, hogy a földesúr vagy -  amennyiben ő nem járt el 
-  más fórum (például a vármegye) minél nagyobb summát préselhessen ki belőle. 
Ezúttal is így történhetett, hiszen Turzóval a későbbi években is gyakran találkozunk 
szórványos forrásainkban.136 Meglepetésünkre a vármegye 1678-ban ismét törö- 
kösségi ügyre figyelmeztette Halas földesurát; a vád szerint ugyanis alattvalói -  
valami ismeretlen ügyben a törökhöz fordultak. Az ügy kimeneteléről azonban 
egyelőre semmit sem tudunk.137

A magyar hatóságoknak gondjuk volt arra is, hogy a pusztába vetett közösségek 
önvédelmét, lehetőségeik szerint, elősegítsék. 1668-ban I. Lipót a kiskunságiak 
kérésére úgy rendelkezett, hogy a katonák csak kapitányaik és tisztjeik meghatal
mazó levelével mehessenek a hódoltságba. Amennyiben nem így tennének, s ott 
házakat rohannának meg, a köteles ellátás feletti követelésekkel állnának elő, a 
lakosság eszközeiben, berendezkedési tárgyaiban és marháiban kárt tennének, a 
lakosságot ütnék-vemék és szidalmaznák, a sérelmet elszenvedett községeknek 
szabadságukban álljon a hatalmaskodókat elfogni s a vármegyei hatóság kezére 
adni.138 A védlevél persze -  annyi sok más társához hasonlóan -  erősen megkésett,
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hiszen a hármas vármegye területén már rég kialakult a paraszti önvédelem 
szervezete, a parasztvármegye, amelybe Halas is beletagolódott.139 (Az ilyesféle 
külön védlevelek mégsem voltak feleslegesek, hiszen a kószáló katonák elleni fel
lépés annál hatékonyabb volt, minél szélesebb jogalapra támaszkodhatott.)

Mivel Csongrád megye magyarok lakta részein az önvédelmi szervezet csak 
megkésve kezdett kiépülni, s nem létezett parasztvármegye, Bodrogban és Bácsban 
pedig rácok éltek,140 Halas tulajdonképpen a szervezett paraszti önvédelem legdé
lebbre előretolt bástyája volt. A vármegye és hódoltsági alattvalói -  köztük Halas -  
viszonya azonban közel sem alakult felhőtlenül. Nem is alakulhatott: a parasztvár
megyéknek éppen azokkal a végvári katonákkal volt a legtöbb baja, akiknek szol
gálataira az universitas és tagjai (pl. birtokkezelőként) támaszkodni kényszerültek.
1672- ben a Duna-Tisza közi hadnagyságok levonták ennek a helyzetnek tanulságait: 
elszakadtak a vármegyétől. Ettől a szervezkedéstől Halas még távoltartotta magát,
1673- ban azonban -  a kapitányával és hadnagyaival együtt -  a 29 solti település is 
összehorgolt a vármegyével. A fiileki hatóság azonban kevés megértést tanúsított a 
parasztvármegyék -  általa is jól ismert, egyébként őt is szorongató -  dilemmája 
iránt; bár a végvári kapitányoknál és a rendi méltóságoknál sorozatosan tiltakozott 
a katonaság visszaélései ellen, az engedetlenkedő parasztokkal szemben könyörte
lenül bevetette a rendelkezésére álló büntetőjogi eszközöket.

1674. június 29-én kelt körlevelében egy hónappal későbbre (2-3 emberrel) 
Fülekre rendelte valamennyi solti falu bíráját valamint a parasztvármegye tiszti
karát. ítéletet augusztus 4-én azonban végül is csak a szabadszállási főhadnagy, 
Kovács György alá tartozó helységek -  Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás, 
Kunszentmiklós, Lacháza, Dömsöd, Dab, Tass, Szalkszentmárton, Vecse, Apostag, 
Dunaegyháza, Solt, Bojár, Harta és Halas, s a három további hadnagy ellen hoztak 
ítéletet. Kovács Györgyöt, Nagy Jánost és Bangó Andrást 40—40, Jónás Mátét pedig
-  „minthogy tapasztalható contumaciát cselekedett” -  60 forint befizetésére köte
lezte, megtiltván nekik, hogy ezt az összeget az alattuk levő helységekre terheljék. 
Az említett tizenegy falu külön 220 forinttal lakolt engedetlenségéért. (Ezek már -  
Oláh János, Sövényházi István, Becskereki Mihály és Majlát István közbenjárására
-  mérsékelt összegek voltak.)

Mintegy szigorát enyhítendő, megértése jeleként, a vármegye ezen alkalommal 
nagyszabású vizsgálatot tartott. Ennek során nemcsak azt tudakolták, hogy „miért 
tették le harmadéve és tavaly az fegyvert, melyet az ország adott kezükben az ő 
oltalmokra”, hanem meghallgatta és írásba foglalta a helységek panaszait is, Fóris 
Pál halasi tizedes ennek során tett -  sajnos, elég szűkszavú -  vallomását a fentiek
ben már ismertettük. A parasztság rovására létrehozott békesség nem sokáig tartott: 
az universitas 1674. október 11-i közgyűlésén Halas levelére elrendelte, hogy abíró 
jelenjék meg a következő gyűlésen a főhadnaggyal együtt, akinek a levelet úgy
szintén megküldték. (Eszerint a halasiaknak valószínűleg az utóbbival gyűlt meg a 
baja.)141
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Úgy tűnik, a következő években Halas afféle „se kívül, se belül” viszonyban volt 
a parasztvármegyével. Talán a visszatérés szándékának jele, hogy az 1682. január 2- 
i közgyűlésen Sipos János szolgabíró azt kérte, hogy a halasi paraszthadnagyoknak 
(!) az universitas pecsétje alatt adja ki az instrukciót.142 A halasi magisztrátus azon
ban óvatosan -  kihasználva azt a tévedést, miszerint Halas a Kiskunság része lenne 
-  megkereste a jászok és a kunok főkapitányságát is ellátó Esterházy Pál nádort, 
akinél elsősorban a fiileki, lévai, korponai és ónodi katonákra panaszkodott. 
Amellett, hogy, szokás szerint, felkérték a nádort a bűnösök kinyomozására és meg
büntetésére, követelte, hogy az ilyen csavargókat a végvárak ne fogadják be. Sőt 
olyan pátenst kértek -  íme a külön védlevelek hasznosságába vetett hit példája! -, 
hogy a rablókat a parasztvármegye keretei között üldözhessék, a kézrekerítetteket 
lefejeztethessék, sőt családjukat is kiirthassák.143 (Ez utóbbi elképzelés megle
hetősen bizarr, hiszen a rablók, lévén rendre végvári katonák, jól őrzött várakban 
tartották családjukat.)

*  *  *

Mielőtt Halas egyházi viszonyainak ismertetésére térnénk, figyelmeztetnünk kell 
egy, a forrásokban alattomosan megbúvó csapdára. IV. Mehmed szultán 1683-ban a 
belgrádi táborból a halasiak kérésére parancsot intézett az egri beglerbéghez és a 
bajai kádihoz, figyelmeztetvén őket a szerb papok által a mezőváros rovására 
elkövetett visszaélésekre: „bár ők [értsd: a halasiak] a rájuk rótt tartozásokat [...] 
pontosan beszolgáltatják a vladikáknak [= szerb papoknak] és semmiben hátra nem 
maradtak, ezek azzal meg nem elégedve ingyen takarmányt, élést és élelmiszereket 
s ezen felül a maguk részére meglehetős összeg pénzt, egy-egy róka- és tehénbőrt, 
kést, hét-nyolc kocsit követelnek.”144 Ezekből a sorokból normális körülmények 
között arra következtethetnénk, hogy Halason létezett ortodox délszláv közösség, 
amely valamelyik környékbeli szerb metropolita fennhatósága alá tartozhatott. 
Csakhogy abban a korban és abban a térségben a körülmények nem voltak nor
málisak; számos olyan panaszt ismerünk, miszerint a szerb papság olyan helységek
től is megkövetelte az „egyházi adót”, amelyeknek semminő közük nem volt az 
orthodox felekezethez.145 Mivel Halason egyébként sincs jele délszlávok létezésé
nek, úgy hisszük, ezúttal is ilyen esettel kerültünk szembe.

Ezzel szemben, úgy tűnik, katolikusok éltek az újratelepítés utáni Halason. 
Keresztesi Máté gyöngyösi plébános, hódoltsági vizitációjáról visszatérve, 1630. 
november 22-én, többek közt, jelentette Pázmány Péter esztergomi érseknek: a hala
siak küldötteik útján azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy gondoskodjék számukra 
katolikus papról, különben a kálvinista polgárok elfoglalják a katolikus templomot, 
s prédikátort szegődtetnek belé.146 Miután a halasiak lelkészért könyörögve akkor is 
megkeresték, amikor Szegeden tartózkodott, szabad pap nem állván rendelkezésére, 
egy licenciátust bocsátott hozzájuk, meghagyván, hogy amikor más teendőik mel
lett tehetik, a szegedi ferencesek és a kecskeméti plébános látogassanak el Halasra, 
s segédkezzenek a lakosok lelki gondozásában.147 (A jelentés olyannyira szavahi
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hető, hogy szinte felesleges felemlíteni: állításait a makói plébános létezéséről írot
tak is támogatják.)148 A fentiek ugyanis egyértelművé teszik, hogy Halas újjátelepítői 
katolikusok voltak, s ha később úgy találjuk, hogy városunkban jószerivel csak 
reformátusok éltek, ennek a kisebbségnek valamikor 1630 után kellett távoznia vagy 
felszívódnia.149

A halasi kálvinista lelkészek közül néhánynak a nevét megismerhetjük azokból 
a jegyzékekből, amelyeket az alsó-dunamelléki egyházkerület generális és par
tikuláris zsinatainak résztvevőiről fektettek fel. (Halas ezen belül a meglehetősen 
furcsa alakú, a Duna két oldalára kiterjeszkedő tolnai esperességhez tartozott.) 
1632-ben Széki Mihály, 1652-ben Szöllősi István, 1668 és 1678 között Kölkedi 
János töltötte be e tisztet,150 1678-tól (1692-ig) pedig Zombori György volt Halas 
lelkésze. Az 1663. szeptember 10-én és november 18-án itt megpihenő Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem, Érsekújvár alól visszafelé vonultában, „látván a valláson 
levő szép gyülekezeteket”, elégedetten nyilatkozott az alsó-dunamelléki református 
egyház állapotáról.151

Kölkediről és Zomboriról már nem a zsinati anyagokból, hanem az egyház 1668- 
al kezdődő számadáskönyvéből és az 1679-től vezetett anyakönyvekből152 tudunk, 
miként az is a számadáskönyvből derül ki, hogy a lelkészek szorgalmasan látogat
ták a különböző papi összejöveteleket: Kölkedi 1673-ban az alsó-baranyai püspök
höz, 1675-ben a ráckevi alsó-dunamelléki püspökhöz, 1678-ban Kecskemétre uta
zott. Amikor távol volt -  némi külön borjuttatásért -  a helyi iskolamester (1673-ban 
a már az előző évben itt „tartóztatott”, vagyis hivatalában megerősített Papi János 
prédikált helyette.)

Gyakorta látott vendégül lelkészeket Halas városa is: 1674-ben és 1675-ben a 
decsi senior járt itt és -  meglehet, ez évben kétszer is -  vizitációt tartott. A vál
tozatlanul szoros baranyai kapcsolatok jele, hogy 1673-ban a halasi lelkész látogat
ta meg az alsó-baranyai szuperintendenst, aki 1675-ben viszonozta a látogatást. 
Különösen megnövekedett a „forgalom” Halason Zombori „beszállítása” után: 
1678-ban a távoli pápai egyház küldötteinek, a fülöpszállási és az algyői prédiká
tornak szolgáltatott ki bort a városi csapszék, 1679-ben Lenthei János (nyilván a 
senior) vizitált itt.

Magáról a lelki életről a fenti adatokból semmit sem tudhatunk meg, s abból is 
kevés következtetés vonható le, hogy 1678 pünkösdjén mindössze 8 dénárt, kará
csonyán 32, 1679 húsvétján pedig 38 oszporát „hánytanak az eklézsia perselyébe”. 
A cívisek (akár a leggazdagabbak is) joggal gondolták, hogy méltányosan meg
fizetik és -  mint alább látni fogjuk -  egyebekkel is segítik papjukat. A halasi lelkész 
és iskolamester szegődményét nem ismerjük, a jól adatolt Nagykőrös példájából 
azonban tudható, hogy a kiutalt összeg és az ahhoz csatlakozó naturáliák, valamint 
egyéb jogok (pl. borhordás a városi kocsmáról) elégségesen biztosították megél
hetésüket. Márcsak azért is, mert -  legalábbis Nagykőrösön -  a magisztrátus gon
doskodott lakóhelyük, a templom és az iskola karbantartásáról is.153 A halasi szá
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madáskönyvben is találunk erre utaló bejegyzéseket: 1675-ben 18 dénámyi kötelet, 
6 timon ára meszet, 1678-ban Baján 1 timon ára vasszeget, 1679-ben egy 30 dénárt 
érő sárközi deszkát vásároltak ismeretlen egyházi célra. Az 1678-ban Kecskemétről 
hozatott 1/2 tallér ára meszet pedig „az eklézsia házainak fehérítésére” -  vagyis: 
meszelésre -  használták.

A közösség hozzájárult a prédikátor felruházásához is. Mindezeknél nagyobb 
segítség volt, hogy gondoskodott az egyház szőlejének metszéséről, be- és 
kikapálásáról (1673, 1678-1679), sőt kijavíttatták jégvermének levált oldalát is. 
Meglehetősen ünnepélyes körülmények között mehetett végbe az iskolások vizs
gáztatása is, hiszen 1675-ben „examenkor” 3 timont költöttek. (Hogy tulajdonkép
pen mikor ki, azt nehéz eldönteni. Nagykőrösön, bár az egyháznak -  mint látni 
fogjuk, Halason is -  voltak külön jövedelemforrásai, mindezeket a kiadásokat a 
magisztrátus állta.)

Például ilyen külön jövedelemforrás volt -  az esetleges egyházi adón kívül -  pl. 
az 1679/1680-ban a rideglegények és szolgák körében végzett gyűjtés, valamint a 
testamentumokban az eklézsiának tett hagyatkozás. Ez utóbbi különösen az 
1679/1680. évi pestisjárvány idején hozott jelentős bevételt: 16 haldokló tehenet, 
borjút, üszőt, tinót, juhot (Panyi János egyszerre 2 ökröt=19 tall., 40 juhot=22 tall, 
és 90 d., 1 tinót=3 tall, legált az egyháznak), hogy a végső ítéletnél földi tettei ked
vezőbb elbírálásban részesüljön. Ezt az egyházi gondnokság pénzzé tévén, 80 tal
lérhoz, 23 forinthoz, 10 timonhoz, 90 dénárhoz és 11 féldénárhoz jutott, miközben 
nem is mindig tudta a legjobban értékesíteni az adományokat: „Bikit Mátyás hagyott 
három juhokat, azmelyre tehenet én vétettem, mivel Haraszti uram bíróságában az 
újvári pasa azon elmenvén, egy jó új 5 szél ponyvámat az basa által bírák kikérték, 
azmely megért volna tallér 2, s elveszett.”

Az eddig vélhetőleg meglehetősen konszolidált körülmények között élő 
mezőváros lakosságának hányattatásai 1674-ben kezdődtek; ezek azonban egyelőre 
csak az itteni lelkészt és iskolamestert érintették. Arra a hírre, hogy Szelepcsényi 
György prímás vezetésével Pozsonyban judicium delegatum kezdte meg működését 
a protestáns egyházak megtörésére, s az elé a hódoltságban működő lelkészeket is 
megidézték, először Szegedre menekültek, előrelátóan már felfegyverkezve. Ahogy 
ők mondották: „számkivetésük” a baranyai Vörösmarton, majd az innenső parti Sze- 
remlyén folytatódott. Ez legalább 1 tallérjába, 2 forintjába, 50 dénárjába és 15 ti- 
monjába került az egyházközségnek vagy a városnak(?).

A kézrekerített lelkészek elítélésével és a judicium delegatum buzgalmának lany
hulásával 1675-ben az alsó-dunamelléki egyházkerület élete aztán ismét vissza
zökkent rendes kerékvágásába. (Az oly mélyen a hódoltságban fekvő helységek 
lelkészeit, amilyen Halas volt, tulajdonképpen nem is fenyegette komoly veszély.)154 
A következő nagy rettegést, az immár az egész lakosságot fenyegető 1679/1680. évi 
nagy pestisjárvány okozta. Pestisjárvány gyakorta volt, ez azonban rendkívül 
súlyosnak és kitartónak tűnik; az anyakönyvek a szokásos 50-60 temetés meg-
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négyszereződéséről (!) tudósítanak.155 (Mivel anyakönyveink csak 1679-től vannak, 
meglehet persze, hogy hasonló mértékű epidémia már korábban is végigsöpört a 
városon.)

*  *  *

Mindez azonban csak előjáték volt ahhoz a hosszú háborúskodáshoz képest, 
amelynek előszele már 1682-ben éreztette hatását e vidéken is. Ez év végén az úgy
mond 17 házból álló Halasnak 2 kila árpát, 3 és 1/2 szekér szénát és fát kellett adnia 
a Zombor térségében kiteleltetett török csapatoknak, amelyek nyilván a Thököly 
Imre közép-magyarországi fejedelemségét megteremtő hadjárat nyomán vetődtek 
ide. Az Oszmán Birodalom Bécs ellen intézett, végzetes 1683. évi támadása kezdet
ben előnyökkel járt Halas lakossága számára. Mivel Kara Musztafa nagyvezírt maga 
a szultán is elkísérte Belgrádig, mód nyílt újabb védlevelekért fordulni hozzá.156

Aztán a háború csakhamar megmutatta igazi arcát a Duna-Tisza köze népének. 
Bár a török előrenyomulás szükségképp a Dunántúlon keresztül folyt, a tatárok, 
mintegy rutinszerűen, végigdúlták ezt az országrészt is. Az alsónémedi és ócsai 
magisztrátus 1683. július 21-én körlevélben szólította fel a dömsödi, dabi, tatár- 
szentmiklósi, tassi, szalkszentmártoni, vecsei, solti, pataji, izsáki, halasi, fulöpszál- 
lási, kecskeméti, körösi és ceglédi elöljáróságot, hogy a náluk -  akiket az „Isten 
csodálatosan megtartván jóvoltábul ebbeli veszedelmes károktul mind ennyi ellen
ség között is” -  összegyűlt, elkóborolt és prédáit szarvasmarháért jöjjenek el, s ki
ki a magáét vigye haza. (A megnevezett helységek felsorolása, ellenkező irányban 
haladva, jól kirajzolja a tatárok útját.) Az 1683. évi tatárjárás tehát nem tizedelte 
meg az itteni településeket, ám -  azon a váltságdíjon kívül, amit a tatároknak 
ilyenkor továbbhaladásuk fejében fizetni szoktak -  jelentős károkat okozott nekik. 
Ráadásul a budai törökök maguknak tulajdonították az állatok megváltásának di
csőségét -  amiben, meglehet, valóban volt részük - , s elsősorban kecskeméti 
Kakulya Jánostól, Sárközi Istvántól és Szívós Mihálytól, halasi Tegzes (II.) Jánostól, 
solti Bosza Jánostól és tatárszentmiklósi Szabó Gergelytől várták állítólagos költ
ségeik megtérítését. Egy másik török fenyegető levélből kiderül, hogy a halasiak 
nem kevesebb mint 593 marhát kaptak vissza, amiért 593 lepéri'51 [180-215 Ft-ot] 
követeltek tőlük.

Nem csoda, hogy a környékbeli lakosság rettegve kémlelt a távolba: nem kell-e 
visszafele útban is számolnia a tatárokkal. A halasiak Jankóvárban lakó török urá
nak 1683. november 13-i levele arról tanúskodik, hogy ő is csak találgatott: „lenni 
kell ugyan az tatárnak valahol ide alá, de ha úgy volna, hogy Zombor táján volna, 
lehetetlen, eddig bárcsak szakadékja ide ne ért volna eddig, csakhogy magam elmé
je szerint való informátióm az, hogy jóllehet császárunk őfelségének van hírivei, 
hogy a német várakat ostromolja s víjja, de nincs még hírivei az, hogy a német s 
lengyel tábora elszállván, elment volna [vagyis: a tatároknak az ostromlott erődít
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ménynél a helyük]”. Mindössze annyi jótanáccsal tudott a „védelmükre sietni”, 
hogy a jószágot egyelőre ne bocsássák ki és ne jártassák messzi a várostól, 3—4 
napig lovas őrök cirkáljanak a település körül. A halasiak azonban bizonyosságot 
akartak, s közölték az érdeklődő kecskemétiekkel, hogy egy emberüket leküldik egy 
törökkel tájékozódni Zomborba, s amit megtudnak, közük velük.158

1684-ben Buda sikertelen keresztény ostroma, 1685-ben a már veszélyesen közel 
eső Szolnok visszavétele, 1686-ban pedig ismét Buda -  ezúttal sikeres -  ostroma és 
kivált Szeged visszavétele okozott jelentősebb hadmozgást a térségben.159 Érdekes 
módon az eddig ismertté vált halasi forrásanyagban nem mutatkozik jele jelentősebb 
pusztulásnak -  bár a dunamelléki községek 1685 őszén vetőmaghiányra panaszkod
tak a török hatóságoknál.160 Sőt, kifejezetten úgy tűnik, hogy a mindennapi élet a 
szokványos mederben folyt tovább. A magisztrátus zökkenőmentesen beszolgáltat
ta a török és a magyar adót (a dikát és a dézsmát is), teljesítette a rárótt külön 
kivetéseket, a törökök viszont aktívabbak lettek a jogszolgáltatásban, mint annak- 
előtte voltak.161

A valóság azonban aligha lehetett ilyen felhőtlen. Szolnok visszavételével (1685. 
okt. 7.) Halas az elképzelhető legelőnytelenebb helyzetbe került. Mivel Szeged és a 
környező kisebb várak még egy évig török kézen maradtak, Halas az egymással 
élethalálharcot vívó két nagyhatalom közti ütközőpontba került; mindkettő magának 
vindikálta és ennek megfelelően bánt vele. Hogy ez mivel járt, könnyen elképzel
hetjük Kecskemét nagy tömegben ránk maradt forrásanyaga alapján.162

Maguk a halasiak így emlékeztek meg hányattatásaikról: „Midőn Hajszter gene
rális urunk őnagysága Szolnok várát Isten csodájára megvette volna, a pogány ellen
ség is mindenfelől kömyülünk vala, kénszeríttettünk mennünk Kecskemét vá
rosában, megmaradásunkat reményiettük ott jobban. Újabban visszaszállván Halas 
városába, kecskeméti uraink is kíméletlen, minden igaz ok nélkül, erőszakkal ver
mes élésünket elvették, adván magok mentségére portióban, holott mi is hason
lóképpen fizettünk említett Hajszter urunk őnagyságának és az őfelsége ármádájá- 
nak portiót. Mely megemlített gabonabeli kárt tettek elsőben: 1) Farkas Ábrahám
nak 40 mérő búzáját, 60 mérő zabját, 2) Tegzes Jánosnak 52 mérő árpáját, búzát 4 
mérőt, 3) Mihály kovácsnak 80 mérő zabját, búzát 8 mérőt, 4) Kis Istvánnak 33 
mérő árpáját, 5) Kaszap Mózesnek 8 mérő búzáját [tartották vissza].”163

A fenti névsor azt sejteti, hogy -  feltehetőleg Szeged ostroma idejére (szept. 
30-okt. 23.) -  elsősorban a tehetősek kerestek menedéket Kecskeméten. Egyébként 
a halasi menekültek száma sem itt (1689:14), sem Nagykőrösön (1689:1) nem utal 
elemi erejű népmozgásra.164 Mindezek alapján nem csodálkoznánk, ha kiderülne: 
csupán azok húzódtak be a biztonságosabbnak tűnő Kecskemétre, akiknek sok 
vesztenivalójuk volt, a lakosság nagyobbik része viszont vagy a helyén maradt, vagy 
csupán a hadak közeledtére húzódott félre valami közeli, eldugottabb helyre.

Míg a vármegye 1686. november 20. előtt felvett portajegyzéke szerint a szent- 
királyiak, szecsőiek és az izsákiak egyaránt Kecskeméten, a dunakesziek Tótfalun,
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a fótiak pedig Vacson exulálnak és onnan fizetnek portáik után, Halasról csupán 
annyi megjegyzése van: „Halas habet portam unam”.165 Sőt, a magisztrátusa által 
1686-ban a mezővárost 1682 és 1686 között ért károkról összeállított, már idézett 
jegyzékből az is kiolvasható, hogy 1685 nehezebb éve volt a településnek, mint 
1686, jóllehet Tegzes (II.) Jánosnak ez évben is 150 marhája (=300 tallér) esett a 
környéken rajzó tolvajoknak áldozatául. Ennek az elképzelésnek mindössze az 
mond ellent -  ám ez eléggé sarkosan - , hogy ha Halas sorsa ennyire „enyhén” 
alakult (volna) az itteni török háború éveiben is, úgy miért volt szükség arra a hatal
mas méretű baranyai vérátömlesztésre, amelyről az 1699. évi kamarai összeírás 
tanúskodik, illetve hogy hová tűnt Halas eredeti lakosságának 90 %-a. A megoldás
ra nincs ötletünk, úgy véljük azonban, hogy inkább azt a felfogást kellene felülvizs
gálnunk, miszerint az összeírtak neve mögötti helységnév feltétlenül 1686 után 
érkezettet jelent-e vagy sem.

Miután a hadszíntér 1687-et követően áthelyeződött a Dunántúlra, majd a 
Szávától, az Al-Dunától délre eső területekre,166 s elérhető közelségben nem maradt 
török vár,167 Halas mintegy észrevétlenül szabadult fel a legalább 143 esztendős 
megszállás alól, s csak a háború miatt jócskán megnövekedett terhek -  főként a 
beszállásolás, a portió és a hosszú fúvar -  révén érezte a háború súlyát.168

Lakói aligha gondolták, hogy a XVIII. század első évei még milyen súlyos meg
próbáltatásokat tartogatnak számukra.
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Pál)
20 Uo. No 570. 151-154. pp. (VASS Előd fordítása, korrigálta DÁVID Géza és FODOR Pál). Fordítását 
más forrásból (BOA Mufassal defterleri No 572. ff. 163-164.) közölte: Tibor HALASI-KUN 1984. 
116-117.
21 DÁVID Géza 1982. 44-45.
22 KÁLDY-NAGY Gyula 1970.
23 Bosnyák véleménye: SZAKALY Ferenc 1981. 107., a déli szerb előrenyomulás: Bamislav DJURD- 
JEV-Olga ZIROJEVIC 1988. 7-53., a török telepekről: Tibor HALASI-KUN 1984.
24 VASS Előd 1980. 123-127. No 98-99.
25 SZAKÁLY Ferenc 1985. 17-22.
26 Makó története I. 231., vö. ott a 120. jegyz.-tel.
27 Makó története I. 211-212.
“ KÁLDY-NAGY Gyula 1970/a. 151-183.
29 Ha ezt csak afféle tudálékos megjegyzésnek gondolnánk, nagyot tévednénk; a tököt jószerivel 
Karapály jelképének tekinthették: „Sőt azt tudom mondani, hogy régen, mikor Erdélyi András nálunk 
bort ivott, egy tökje volt, azmely felől azt mondotta, hogy az kalapári homokban találta volt; azmikor 
elköszönte is, úgy köszönte el: »teli borral egészséggel igyunk az kalapári tökbül«”, annakutána mikor 
mi is ittunk s mulattunk, akármibül ittunk, másikának okáért mind kalapári töknek mondottuk.” A 7. 
jegyz.-ben id. tv. 2. tanúja.»
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30 Janus Pannonius -  Magyarországi humanisták 1074-1075., vő. FODOR István 1990. 56-96., a ter
jedelem összehasonlításához (Halas: 67.)
31 JANÓ Ákos még néhány évtizeddel ezelőtt is tudott felvételeket készíteni a homokmegkötés ősi 
módszereiről: Kiskunhalas 17. és 25.
32 KÁLDY-NAGY Gyula 1985., passim; a kila (kile) átszámításáról 9.19. jegyz.
33 VASS Előd 1980. 81. 12. pont.
34 Összehasonlító adatok: MÉSZÁROS László 1979., passim
35 SZAKÁLY Ferenc 1979., passim, Szeged története I. 591-593. és Makó története I. 220-222.
36 A 15. és 19. jegyz.-ben id. helyen (DÁVID Géza fordítása).
37 VASS Előd 1980. 100-101. 39-40., 112. No 69. és 71., 115. No 78., 116. No 80., 121. No 93., 128. 
No 106., 110-112., 129. No 120., 136. No 138.
38 VASS Előd 1980. 69.; másutt (30.) már halászinak mondja Kalocsait, az ott összeírtak között azon
ban nincs ilyen nevű (103. No 47.).
39 VASS Előd 1980., passim
40 VASS Előd 1980. 29-30. (a táblázat problematikus megoldásaira itt nem térünk ki)
41 VASS Előd 1980., passim
42 VASS Előd 1980. 116. No 79. (’’Miskei György, János testvére legény, Pétör fia legény”)
43 Szeged története I. 599-600.
44 Vö. 1578-as defter adata három oldallal korábban.
45 Pest megye története I. Kézirat. Hogy a túlbecslés veszélyétől nem kell félnünk, mutatja Szeged 1570 
körüli 50 000-es állománya (17 pusztán): Szeged története I. 599-600.
46 KÁLDY-NAGY Gyula 1968. és VASS Előd 1972., passim
47 KOCSIS Gyula 1993. 303/108., 317/126., 328/533-534.
48 KOCSIS Gyula 1993., passim (ld. a névmutatót); Makó 1563/ 1564. évi előkelő helyezéséről: 
KÁLDY-NAGY Gyula 1968. 34-35.
49 1590: TAKÁTS Sándor é.n./b. 158-159., vö. GECSÉNYI Lajos, 1991. 36., 1593: GyMSML, Győri 
kápt. hiteleshelyi lt. Felvallási jkv. 5. köt. 218.1.
50 GECSÉNYI Lajos 1991., passim
51 Legalábbis ez állapítható meg az ugyanaz évi (1586) érsekújvári magyar, ill. szegedi török jegyzék 
kiemelkedő hajtóinak összevetéséből: KOCSIS Gyula 1993. 298-299. és Szeged története I. 589-590.
52 Összehasonlításul: Kőröstől 1562-ben 1500 akcse piaci illetéket vártak. KÁLDY-NAGY Gyula 
1985. 389.; az 1560. évi szegedi kanunname szerint egy levágott ökör után 2, 4 levágott juh után 1 
akcse járt. VASS Előd 1980. 81.6. pont.
53 SUGÁR István 1977. 5-11.
54 Itt persze meg kell jegyeznünk, hogy a XVI. századi hódoltsági mezővárosokról még nem készült 
áttekintő feltárás.
55 NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 25.
56 Szeged története I. ld. a névmutatót (768.), a város vallási megoszlásáról: 655-662.
57 HORNYIK János 1927. 39.,
58 HORNYIK János 1860-1866. II. 39-72. (ahonnét kiderül, hogy még a századfordulón is akadtak más 
lakott környékbeli települések is)
59 Gustav BAYERLE 1986. 115. ; előzményét sajnos nem találjuk az ÖStA Hungarica, ill. Turcica 
gyűjteményének megfelelő helyén.
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“ PmL, Acta judicialia 1658:4. = NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 32-34, No 27. 2. és 6-7. tanú.
61 Halas mint veszélyes hely: FEKETE Lajos, 1944. 236.
62 VARGHA Zoltán 1940. 145.
63 MOL, MKA Urbaria et Conscriptiones 71:4. = kiadta: NAGY SZEDER István 1924-1926.1. 40-50 
(Amennyiben evidensen kiderül, hogy a felhasznált adatok innen származnak, a továbbiakban nem 
hivatkozunk rá.)
64 NAGY SZEDER István 1926-1936. 89-92. No 132. 3. és 5. tanú a nótáriusságvállalás korhatárához: 
SZAKÁLY Ferenc 1984/b. 262-267.
65 A 149. jegyz.-ben id. helyen
66 Pataj már 1626-ban is népes település volt nem kevesebb mint 5 portával: SZAKÁLY Ferenc 1995/a. 
67.
67 Az egyházmegye -  igaz, jóval későbbi -  felekezeti megoszlásáról: MEZŐSI Károly 1939. 14-15.
68 Vő. MELEGH Attila tanulmányával.
69 A 61. jegyz.-ben id. helyen, a továbbiakban erre nem utalunk.
70 Nem is emlékezhettek, hiszen a Kamarának nem adóztak. Vő. MÓL, MKA Liber libertinorum.
71 NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 34.
72 NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 32-33.
73 PPS vm. közgy. jkv. reg. II. No 2065. (1680. nov. 12-13.)
74 Az akloskertes gazdálkodásról: MÁRKUS István 1943., passim; meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a város 1761. térképén ennek nem látszik nyoma: Kiskunhalas 72-73. között.
75 Pusztáiról ld. alább, vö. PAPP László. 1940.
76 A szegényebbek Nagykőrösön gyakran próbálkoztak kevésbé tőkeigényes szőlőtelepítéssel. BÚZA 
János 1984. 57-58.
77 „In anno 1679 die 7. Maii. Szolga- és rideglegényeket intvén az eklézsia szükségére való adakozás
ra, azmely költség abban az esztendőben kezemhez jött, annak lajstroma”. A halasi református egyház 
számadáskönyve. (A halasi református egyház tulajdonában; a pénznemek átszámításában BÚZA 
János volt segítségünkre.)
78 VARGHA Zoltán 1940. 145., PPS vm. Közgy. jkv. reg. III. No 2489., az ármálisvásárlás általános 
okairól: SZAKÁLY Ferenc 1992. 605-609.
79 MOL, Processus tabulae [4-J6115. No 6.
80 VARHA Zoltán 1940. 148-149.
81 Ez visszaigazolni látszik a XVI. századi becslést is.
82 „Praedikator uramnak, zegedi malmokban küldvén, búzát adtunk molnárok számára, 1 timon.” 
(1679. jún. 20. u.). A 79. jegyz.-ben id. helyen
83 PERJÉS Géza 1963. 53.
84 NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 60-62. No 80.
85 SZAKÁLY Ferenc 1995/a. 186-199. No 22-23., nyugták: NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 42. 
No 43. (1681. ápr. 11.) és 54. No 66. (1685. jún. 28.)
86 BÚZA János 1985. 55. és 57.
87 Az 1761. évi térkép szerint: Kiskunhalas 72-73. között
88 PmL Nagykőrösi Osztálya. Nagykőrös, v. lt. Számadáskönyvek 15. köt. pp. 197-257.; 1646-ban egy 
halasi asszonytól vettek 16 hordó bort (=468 Ft). BÚZA János 1991/92. 136. 28. jegyz.; A pénznemek
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és az űrmértékek értelmezésében BÚZA János segített, akinek idevágó számos tanulmányát itt, ter
jedelmi okoknál fogva, nincs módunk tételesen idézni. A számadás készítője rendszeresen megadja az 
eladó lakóhelyét, a helynév nélkül szereplőkről pedig megállapítható, hogy körösiek voltak. 
Ilyenformán Bán Andrást (p. 206) is körösinek vélhetnénk, az elszámolás egyes tételei azonban azt 
sugallják, hogy ő is halasi volt. Ha nem, úgy 5 halasival és 2 tereh borral kevesebbel kell számolnunk.
89 Vö. ÉGETŐ Melinda 1993. (sajnos, mindössze egy mondattal utal Halas bortermelésére)
90 A Halastól északnyugatra fekvő Kistelek puszta nem tévesztendő össze a Halastól délre eső 
Kistelekkel, amelyet folyamatosan a szegediek éltek: Kistelek története Vö. Magyarország gaz
daságtörténete 114-115.
91 PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 47. (1639. máj. 26.), 91. (1639. nov. 10.) és 276. (1657. jan. 4.)
92 Az adományokról: SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 364. No V. = NAGY SZEDER 
István 1926-1936. 30. No 24., 32. No 26. Vö. GYÁRFÁS István 1870-1885. IV. 251, 270-274, és 351. 
TOOTH János 1861. 94-96. No I. (1673. máj. 6. Lipót a magvaszakadt Tomay részét Hamar Istvánnak 
adományozta); A sorsukra vonatkozó tanúvallatások: PmL, Acta judicialia 1657:12. és 1658:4. (PPS 
vm. közgy. iratainak reg. ... I. 221-222. és 242-243.) = (másolatból jelentéktelen elírásokkal) NAGY 
SZEDER István 1926-1936.1. 30-31. No 25. (Fülek, 1657. okt. 20.) és 32-34. No 27. (1658. okt. 21.), 
valamint PmL, Acta judicialia 1659:4. (1659. jún. 14. és 16: PPS vm. közgy. iratainak reg. I. 267-269.); 
a bérlők levélváltása a birtokos-asszonnyal: SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 367-370. No 
IX., és XV. = NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 38. No 32. (1670. jún. 3.) és 39-40. No 38. (1674. 
aug. 13.). A pokárdi erdőről: Kecel története és néprajza 90.
93 Adózásáról: SZAKÁLY Ferenc 1981. 431.; Ráday tiltakozása: PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 446. 
és 478. (1658. febr. 7. és ápr. 11.)
94 SZAKÁLY Ferenc 1981. 417., vö. ott a 62-63. jegyz.-tel 
93 PmL, Acta judicialia 1667:4. (Halas, 1667. aug. 14.)
96 Kiskunhalas 72-73. között.; a XVIII. században hosszú vita tárgya volt, hogy Szarkás egyáltalán 
külön puszta-e vagy csupán Bánegyháza -  egy jellegzetes vonása alapján (ad analogiam Eresztő és 
Rekettye) elnevezett -  része. Kecel története és néprajza 80. (vö. a 1770. évi térképpel: 192-193. 
között.)
97 PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 536. (1659. jan. 16.) és II. No 1395. (1669. dec. 11-12.)
98 Összefoglalóan: Kecel története és néprajza 73-74., vö. SZAKALY Ferenc, 1981. 417.
99 Ő 1629-ben mint szécsényi hadnagy tesz vallomást, és 61 évesnek mondja magát (MÓL, Esterházy 
cs. hercegi ágának lt. Rep. 77. Fasc. 7. No 237/a. Tv. jkv. 1. tanú), így a bérlet legalább az 1640-es 
évekre nyúlt vissza.
100 Kecel PPS vm. előtt: PPS vm. közgy. jkv. regesztái I. No 280. (1657. jan. 4.) Összefoglalóan: 
Soltvadkert 1376-1976. 14-16. (Miskey valójában nem végrendelkezett, hanem tiltakozott Vadkert 
ügyében: PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 49. (1639. máj. 26.). KISS Ákos (1977. 84. skk.) rosszul 
értelmezte a forráshelyet, a tiltás-tevő nevét pedig János helyett Istvánnak olvasta), árendájáról: 
SZAKÁLY Ferenc 1981. 417. és Kecel története és néprajza 73.); a puszták megvásárlásáról: 
VARGHA Zoltán 1940. 145.; a Patayak Kecskemétnek engedett pusztáiról: SZAKÁLY Ferenc 1981. 
413. (Máma és Pusztaszer)
10' SZAKÁLY Ferenc 1981. 416.
102 A három puszta birtoklása: PPS vm. közgy. jkv. reg. II. No 1084. (1667. jan. 22.), 1200. (1668. febr. 
9-10.) és 1643. (1673. ápr. 21.), 2065. (1680. nov. 12-13.); béréről: SZAKÁLY Ferenc 1981. 416.; 
Kamarásról: i.m. 413-414.
103 Pl. Nádkay Ferenc, ill. Darvas János és Ráday Gáspár, többek között, Halast is eltiltotta olyan 
pusztáktól, amelyekhez jelen ismereteink szerint semmi köze sem volt. PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No
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884. (1664. dec. 11.) és 919. (1665. febr. 23.)
104 HORNYIK János, 1860-1866. II. 215-217. és Szeged története I. 681-682., vö. SZAKÁLY Ferenc, 
1981. 413-415.
105 Egy nyugta szerint Turzó János 1683-ban elsősorban juhtartásra használta Tázlárt. SZILÁDY Áron- 
SZILÁGYI Sándor 1863. II. = NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 45. No 52. (1683. ápr. 23.; XVIII. 
századi adatok a környékbeli puszták akkori (és korábbi) hasznosításáról: Kecel története és néprajza 
79-90.
106 Kiskunhalas 75., kontroli-adatok: SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 384-387. No XLIX. 
= NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 60-61. No 80.
107 Pest megye története I. Kézirat.
108 Úgy tűnik, inkább csak adózási ügyekben jutottak el Győrbe. SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 
1863. II. 374. No XXVI. és 381. No XL. = NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 44. No 50. (1682.) 
és 55. No 69. (Halas, 1685. aug. 14. Farkas Gergely és Tegzes Gergely megbízólevele Vuxin 
Mihálynak, hogy 17-17 ökör felhajtásával a Győrbe hurcolt atyáikat váltsák ki; 1629-ben, majd 1650- 
ben a jászkunok azzal a kéréssel fordultak a Kamarához, hogy mint királyi szabadosok a saját allódiu- 
mukon tenyésztett állatokat harmincadfízetés nélkül vihessék át, amit 1650-ben -  legalábbis az 
érsekújvári harmincadnál -  sikerült is elérniük. (GYÁRFÁS István 1870-1885. IV. 210-220. és 247- 
248.) Úgy hisszük azonban, hogy ezek az adalékok nem a kis-, hanem a nagykunokra és -  főként -  a 
jászokra vonatkoznak.
109 HORNYIK János 1860-1866. II. 404-405. No 176. 426-427. No 215. = NAGY SZEDER István, 
1926-1936. I. 31. No 61. (1683. aug. 15.) és 34-35. No 68. (1685. ápr. 18.)
110 PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 47. és 91. (1639. máj. 26. és nov. 10.), No 217. (1643. júl. 18.)
111 Vö. a 135. és 94. jegyz.-ben id. helyen
112 TOOTH János 1861. 93-94. No I-IV. és VII. = SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor, 1863. II. 368- 
369. No X-XIL, 370. No XVI., 371. No XVIII. = NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 38. No 33. 
(1670. okt. 21.), 38-39. No 34. (1670. okt. 22.), 39. No 35. (1672. febr. 26.), 40. No 39. (1674. okt. 
22.), 41. No 4L (1680. ápr. 26., az idézet innen)
113 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 371-375. No XIX., XXL, XXIV-XXVI. = NAGY 
SZEDER István 1926-1936. I. 41-42. No 42., (1680. dec. 12.), 43. No 45. (1681. nov.) 43-44. No 48- 
50. (1682. szept. 20., idézet innen; a másik kettő 1682, további dátum nélkül)
114 Ld. az előző jegyz.-ben id. forrásokat (idézet: 44.); a Thököly-kori kettős magyar adóztatásról: 
SZAKÁLY Ferenc 1981. 302-313.
115 SZAKALY Ferenc 1995/a. 81-98. (Jármyék viszont nem szerepelnek)
116 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor, 1863. II. 381. No XL„ 384-387. No XLIX. = NAGY SZED
ER István 1926-1936. I. 55-56. No 69. (1685. aug. 14.) és 50-61. No 80. (1686. évi összefoglaló, 
idézetek innen)
117 MÓL Esterházy cs. hercegi ágának kismartoni lt. Rep. 77. Fase. F. No 237/a.; 1661-ben Halas 
(Csordás János és Juhász György) Kecskemét és Nagykőrös társaságában a vm. 1661. ápr. 17-i közgy.- 
én is szót emelt a végváriak sanyargatásai ellen. GYÁRFÁS István 1870-1885. IV. 282.
118 SZAKÁLY Ferenc, 1969/b. 700-701.
119 KISS József, 1979., passim
120 1669-ben Jármy András és felesége: Paksy Miklós lánya, Katalin, Nyakas Miklós és krompachi 
Holló Zsigmond, a Szepesi Kamara tanácsosa kezdeményezte a leleszi konventnél az id. 1561. évi új 
adománylevél átírását. A vm-i felszólítást ld. a 135. jegyz.-ben id. helyen; Barkóczynak (vö. NAGY 
Iván 1857-1868. I. 197.) a Paksy-családhoz fűződő kapcsolatát egyelőre nem tudtuk igazolni,
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meghatározni, érdekkapcsolatukról: MOL, Daróczy cs. It. Paksy cs. birtokjogi és peres iratok f. 48. 
(BJ. és Daróczy Zsigmondné: Paksy Anna kiegyezése Zemplén vm. előtt. Zemplén, 1660. febr. 16.) 
Nem találtuk Barkóczyt a későbbi családfán sem; Uo. Adatok a Paksy cs. történetéhez f. 53.
121 Az 1634. évi levél: GYÁRFÁS István 1870-1885. IV. 218., a továbbiakról: SZAKÁLY Ferenc 
1995/a. 72., 77., 88., 99., 107., 109. és 161. (ez már tizedjegyzék); a 2 3/4 porta utáni pénz átvételét 
igazoló nyugták: SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 375. No XXIX. és 380. No XXXIX. = 
NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 53. No 45. (1683. máj. 22., ezt kiadta TOOTH János [1861. 94. 
No VII. is]) 54. No 67. (1685. júl. 9.); vő. még 59-60. No 78. (1686. júl. 10.)
122 Pest megye története I. Kézirat; PPS vm. közgy. jkv. reg. I. No 938. (1665. máj. 19.), vő. GYÁRFÁS 
István 1870-1885. IV. 292-293.; Tata hasonló próbálkozásairól: SZAKALY Ferenc 1981. 331. (1666)
123 SZAKÁLY Ferenc 1995/a. 189., 197. és 206.; nyugták: TOOTH János 1861. 94. No V, 97. No IV. 
= SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 372. No XX. és 380. No XXXVII. = NAGY SZED
ER István 1926-1936. I. 42. No 43. (1681. ápr. 11.) és 54. No 66. (1685. jún. 28.)
124 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 361-362. No I. = NAGY SZEDER István 1926-1936. 
I. 26-27. No 20. (1636. jún. 7.), vő. Baja története 183.
125 Linda T. DARLING 1996. 35-41. (FODOR Pál [MTA Történettudományi Intézete] szíves közlése.)
126 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 373. No XXII-XXIIL, és 382. No XLIII = NAGY 
SZEDER István 1926-1936. 43. No 47. (1681, dzsizje) 43. No 47., 1682. ápr.-máj., híd-pénz), 28. és 
No 75. (1686. febr. 25., nőszőpénz)
127 Baja története 182-183.;SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 365-366. No VIII. és 
HORNYIK János 1860-1866. II. 413-414. No 192. = NAGY SZEDER István 1926-1936.1. 36-37. No 
30. (1669. júl. aug.) és 51-52. No 62. (1683. nov. 13.)
128 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor 1863. II. 363. No II. = NAGY SZEDER István 1926-1936. I. 
28. No 21. (1638.)
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Kiskunhalas címertörténete
Kozicz János

1. Címer születik

Kiskunhalas címerének kialakulása szoros kapcsolatban áll a város elnevezésé
vel, írásbeliségével és pecséthasználatával.

A vidékre a XIII. század második felében betelepülő kun csertán (csuka) nem
zetség nomád életmódja még nem tette szükségessé sem az írásbeliség kialakulását, 
sem a pecsét használatát. Ezek megjelenése összefüggött a nemzetségi szervezet, 
szék szervezetté történő átalakulásával, a kunok feudalizálódásával. Györffy 
György kutatásai alapján tudjuk, hogy a Csertán nemzetségből a XIV. század köze
pére kb. 25 szállással rendelkező Halas szék alakult ki.1 Halasról az első okleveles 
adat 1366-ból származik, amelyben kapitányi székhelynek nevezik.2 1390-ből már 
szervezett plébániai templomról van híradásunk. IX. Bonifác pápa 1390. december 
21-én, Rómában kelt okiratában a váci egyházmegyében lévő Halas, Szűz Máriáról 
nevezett plébániai templomát látogató híveknek búcsút engedélyezett. A krakkói 
egyetem hallgatói névjegyzékében pedig 1393-ból találkozunk Halasról származó 
diákkal.3

Halas tehát a XIV. század végére bizonyíthatóan helyi jelentőségű közigazgatási, 
bíráskodási és vallási központ lett, s ekkor, természetesen már nem lehetett meg írás
beliség és pecséthasználat nélkül. Kiskunhalas legkorábbi, írásbeliségének kezde
tével egyidős pecsétjei közül egy sem maradt fenn, így nem ismerjük a település 
legkorábbi jelképeit. A korai középkorban a városszimbólumok nagyobb része a 
helyben tisztelt szentek személyéhez kapcsolódott. A Szűz Mária tiszteletére emelt 
halasi plébániatemplom jelzi, hogy az Anjou-kori városnak Szűz Mária volt a 
védőszentje. Alakja a plébánia pecsétjén is minden bizonnyal megjelent. Kezdetben 
a városi okiratokat is ezzel erősíthették meg. (A feudalizálódó kun vidékeken az 
egyházi írásbeliség feltehetően előtte járt a világinak.)

A város első pecsétjéről nincs adatunk, de a rajta feltüntetett szimbólumnak min
den bizonnyal kapcsolatban kellett lennie a település nevével. A pecsétre, gyakorlati 
okok miatt is, csak olyan jelkép kerülhetett, amely egyértelmű és érthető volt a város 
környéki szállások írástudatlan kun lakossága számára. Tehát a Halas elnevezésből 
a hal címerkép választása szinte teljesen biztosra vehető. Több más nyomós indok 
is erősíthette ezt a választást. Ilyen indok lehetett az ősi kun hagyomány. A hal, mint 
jelkép, lehetőséget biztosított a Csertán (csuka) nemzetségből kialakult Halas-széki
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kunoknak, hogy ősi totemisztikus szimbólumuk tovább éljen.4 Ugyanakkor a kato
likus egyháznak sem lehetett kifogása ellene, hiszen a hal ősi keresztény szimbólum, 
magát Krisztust jelképezi. (A hal görögül „ichthüsz”. E szó betűi az alábbi mondat 
rövidítése: „Jézúsz Chrisztosz Theou Hüiosz Szótér” azaz „Jézus Krisztus, Isten 
Fia, Megváltó ”.)5

A hal ábrázolás bekerült a Csertán-nemzetség jómódú, vagyonos vezetőinek 
családi címerébe is. Erről tanúskodik az Anjou-korból származó kelebiai ezüstkincs 
sisakdíszes lemeze. A klasszikus címerhasználatot megelőző sisakdísz megjelenése 
jelzi a Halas-széki kun előkelők hasonulását a magyar közép- és nagybirtokos famí
liákhoz. A Csertán-nemzetség vezető családjának sisakdísz felvétele (esetleg ural
kodói adományozóra) feltehetően az ispáni cím használatával függhet össze.6 Az 
ispán, mint katonai és közigazgatási vezető nem lehetett meg megkülönböztető jel
képek nélkül. így a sisakdísz hal ábrázolása megjelent az ispán hadi fegyverzetén, 
pajzsán és zászlaján is, és mint közigazgatási vezető feltehetően pecsétjére is rávé- 
sette. Nem elképzelhetetlen, hogy a halas címerábrázolás innen került át a település 
pecsétjére.

Halas címerfelvétele nem volt egyedi jelenség ebben a korban. Az írásbeliség 
fejlődésével maga az élet kényszerítette erre a közösségek vezetőit, néhány év eltel
tével pedig a szokásjog szentesítette azokat. Természetesen később kérhették címe
rük királyi megerősítését, esetleg annak ünnepélyes megújítását. Halas esetében 
azonban ilyen dokumentum vagy hagyaték nem őrződött meg, ilyen hagyomány 
nem maradt fenn.

Maga az első városi címeres pecsét feltehetően Halas 1526-os pusztulásakor 
semmisülhetett meg. Az újra benépesített település a török hódoltság időszakában 
még két alkalommal pusztult el. 1566-ban Szulejmán Szigetvár elleni hadjáratakor, 
valamint 1596-ban a tizenöt éves háború (1591-1606) időszakában. Az újra
kezdések minden bizonnyal új pecsétek készítését is maguk után vonták. Ezek közül 
azonban csak egyről, az 1634-ben készítettről van konkrét adatunk.

2. A halas címer változatai

2.1. Kiskunhalas 1634. évi címeres pecsétje
A tizenöt éves háború harcai nyomán elpusztított város közel harminc esztendőre 

elnéptelenedett. A gyér számú túlélő nem tudta a közösségi életet újraindítani. A be
telepítést maguk a budai pasák szorgalmazták.7 A lakatlan halasi pusztát baranyai 
települőkkel népesítették be. Az újjáéledt települést a török az 1626-os adóösszeírás 
szerint már 17 ház után adóztatta meg.8 A város gazdasági növekedésének ará
nyában szilárdította meg hivatali szerveit s önkormányzatát. Ennek nyomán újra 
fontossá vált az írásbeliség, ezért 1634-ben Halas új pecsétnyomót készíttetett.
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(Ebből az időből származnak a város legrégibb iratai is).9 Az első halasi címerábrá
zolásra vonatkozó adatot Thaly Kálmán közléséből ismerjük, aki a Koháry család 
hontszentantali levéltárában fedezte fel azt 1869-ben.10 Leírása szerint ez a pecsét
lenyomat: „ Régi huszas nagyságú és kerek. Középen szabályos ki és behajtásokkal 
bíró csinos pajzs, vizet ábrázoló lappal: benne hal..., melynek feje a pajzs jobb 
szélének van irányozva; a hal fölött három ágú vízililiom áll. Körirata, külön szegé
lyen: * H A L A S *  V A R A S *  P E C Z E T I *  1634 . A betűk e papírfölzetü ostyalenyoma
ton csak nehezen vehetők ki. ” A pecséttel lezárt levél Halason íródott, és Földváry 
Mihálynak címezték Korponára. Érdekes, hogy 1870-ben Gyárfás István is leírja ezt 
a pecsétet, de ő már hatágú vízililiomot említ.11

Vorák József véleménye szerint nem lehet kétséges, hogy a város eredeti címere 
egyhalas címer volt.12 Az 1634. évi pecsétet készíttetők bizonyos, hogy, ha máshon
nan nem is, szájhagyomány útján tudhattak a város korábbi jelképéről, és ahhoz ha
sonlót próbáltak készíttetni. Sajnos sem a Bács-Kiskun Megyei Levéltár, sem a 
Kiskunhalasi Levéltár anyagában, sem a Thorma János Múzeum adattárában nem 
akadtunk az 1634. évi pecsét nyomára, így ezt a legkorábbi halasi címert csak a fenti 
közlésből ismerjük.

Az egyhalas címervariáció egészen a XIX. század elejéig tovább élt. Az 1819- 
ben kiadott „Halasi Takáts Czéh Articulusai” hátlapján szerepel egy, nyilván festett 
faragásos előképü, egyhalas, színezett rajz.13

2.2. Kiskunhalas 1693. évi címeres pecsétje
A XVII. század közepére gazdaságilag megerősödő városra, 1643-tól kiter

jesztette joghatóságát a Fülek várában székelő Pest-Pilis-Solt vármegye. (Ettől 
kezdve Halas a királyi adót is fizette).14 A város önkormányzata ettől még nem csor
bult, hiszen a megyei hatóság ekkor még távol volt. A Paksyak (a város törvényte
len földesurai) sem vezethették be az úriszéket, s nem élhettek pallosjogukkal sem. 
1664-ből van adatunk arra, hogy a halasi bíró és a tanács több gonosztevő fölött 
halálos ítéletet hozott, s azt minden felsőbb engedély nélkül végre is hajtotta.15

Teljesen megváltozott azonban a helyzet 1686 után, a török kiverését követően. 
A Pestre visszaköltöző megyei vezetés megkezdte területének újbóli megszer
vezését, s ezzel egy időben a Paksy család is megújította igényét a városra. Arra 
törekedtek, hogy Halast a Kiskunságból kiszakítva földesúri függésbe kényszerít
sék. A város e törekvésekkel szemben a nádornál keresett védelmet. Esterházy Pál 
nádor 1689-ben Halas városhoz intézett oltalomlevelében kijelentette: „hiteles for
rásokból meggyőződtem róla, hogy Halas a Kunsághoz tartozott. ” Ezért elrendelte, 
hogy a halasiak ezentúl csak tőle függjenek, s másoknak ne engedelmeskedjenek.16 
1690-től fizette is a város a nádornak járó taksát.17

Mindenesetre ez az oltalomlevél nem akadályozta meg Pest vármegyét abban, 
hogy 1690-ben Halast a solti járáshoz ne csatolja, illetve, hogy a várost 1691-ben és
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1692-ben meg ne adóztassa. A nádort ez 
erélyesebb lépésre késztette, és 1693- 
ban újabb kiváltságlevelet adott Halas 
számára majd hivatalosan is a Kun
sághoz csatolta.18

A vármegyei fennhatóság alóli sza
badulás és a Kunsághoz való tartozás 
emlékére 1693-ban Halas új pecsétnyo
mót készíttetett. Ezen új elnevezést és 
új, bővített címert vett használatba. 
Nevébe bekerült a kun jelző, címerében 
pedig a halak száma egyről háromra 
emelkedett. (20. színes kép)

Először 1869-ben Thaly Kálmán 
mutatta be a pecsétet,19 majd 1870-ben Gyárfás István részletesen is leírta:20 
„ Egészen kerek alakú, közepén pajzszsal, melyben fiiggőlegesen egy pontyot ábrá
zoló nagyobb hal, mellette jobbról, balról egy-egy kisebb hal, fejjel mind fölfelé, a 
pajzs fölött: 1693, ily körirattal: K U N - H A L A S - V A R A S - P E C S E T I  E pecsét fogan
tyúja aczél volt, melynek lapja egy 10 krajcárosnyi vastagságra meg volt 
ezüstözve. ”

A pecsét több mint egy évszázadig volt használatban. 1800. október 20-án, 
katonai toborzás szervezése során kallódott el.21

1. Kiskunhalas 1693. évi pecsétjének 
rajza. Wicker Erika. 1990. VII. 26. 10.

2.3. A Kiskunhalasi Református Egyházközség 1810. évi pecsétje

2. Őskeresztény Szentháromság 
szimbólum. A  keresztény m űvészet 

lexikona. Bp. 1994. 268.

Az 1693-as pecsét három halat ábrá
zoló címerét szívesen alkalmazta a ha
lasi ref. egyházközség is, bár egy kissé 
átalakítva. A három egymásba csúszó 
hal az őskereszténység óta az egyházi 
ikonográfiában a Szentháromság szim
bóluma volt.

A helyi reformátusok első templo
muk 1698-as kifestésekor már a meny- 
nyezetre felfestették. Az épületet 1771- 
ben lebontották, de Gáspár János nótá
rius leírta azokat a képeket és felirato
kat, melyek megsemmisültek: „Meny- 
nyezeten: 1698. Három Hal alatt: 
Insignia Oppidi Halas ”.22

Az egyházi jelkép gyorsan népszerű
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Protocol WAL
. Kiskunhalas 1763-as városi jegyzőkönyvének címoldala. Bács-Kiskun M egyei Levéltár

385

3. A z összekapcsolódott három hal Kiskunhalas 1754-es telekkönyvének  
(Liber Fundi) címoldalán. Bács-Kiskun M egyei Levéltár



lett a lakosság körében. 1754-ben már ott látjuk az egymásra csúszott három halat a 
városi telekkönyv, majd 1763-ban a városi jegyzőkönyv címoldalán.23

A református egyház saját címeres pecsétet korábban azért nem készített, mert a
XVIII. század végéig a városi és egyházi vezetés oly mértékben összefonódott, hogy 
erre nem volt szükség. Először 1810-ben készíttetett ilyet, nyilvánvalóan a már 
korábban is használt három halas cimerképpel. (21. színes kép)

A pecsét körirata: „K.K.HALASI. REE EKKLESIA. PETSÉTTYE 1810.” A 
halasi reformátusok máig ezt a címert használják, még a város a három halra egy 
kiskun vitézt, a kerület címerképét, állított.

3. A kiskun vitéz

A Kiskunság címerének kialakulását megelőzte a „ Kiskun ” elnevezés létrejötte. 
Ennek nyomai a XV. század második feléig vezethetők vissza.

A Kiskunságnak, mint elkülöníthető tájegységnek a megszületése, azoknak a 
népesedési és gazdasági-társadalmi arányeltolódásoknak köszönhető, amelyek Má
tyás király óta bekövetkeztek a Duna-Tisza közi kunok kárára, s egyben a tiszántúli 
kunok javára. A „kiskunok” kifejezés latin fordításával „Cumani minores” először 
az 1553/54-es (Bornemissza Gergely-féle) egri váruradalmi urbárium hasábjain 
találkozunk. A „Cumanor(um) minorum” terminus 1558-ban fordul elő első alka
lommal, a „minores Cumani” megjelölés pedig 1559-ben. Ám, hogy már a század- 
forduló táján is általánosan ismert lehetett a „kiskun” népnév, s feltehetően ebből 
következően a „Kiskunság” földrajzi név is, mi sem bizonyítja meggyőzőbben, 
mint az, hogy 1503-ból ismerünk egy „Johannes Kyskwn” (Kiskun János), nevű 
Duna-Tisza közi személyt.24

A Kiskunságnak azonban ekkor még nem lehetett saját címere, minthogy a ma
gyar vármegyék többségének sem volt még ekkoriban. A vármegyék számára 
elsőként az 1550. évi 62. törvény írta elő kötelezően a saját címeres pecsét 
használatát.25 Ezt a törvényt azonban csak azok a vármegyék és kiváltságos területek 
tudták végrehajtani, amelyek még nem kerültek török megszállás alá. A jászkun 
székek azonban Buda 1541-es eleste óta a török hódoltsághoz tartoztak. Gazdasági 
és népesedési szempontból erősen pusztultak, kollektív önkormányzatukat 
elvesztették, lesüllyedtek a török adózók (ráják) szintjére.26 így a kiskun címer csak 
a török kiűzését követően jelenhetett meg.

Buda 1686-os visszafoglalását követően felszabadultak a Duna-Tisza közi kis
kun települések is (Halas, Szabadszállás, Fülöpszállás, Szentmiklós, Lacháza) a 
hódoltság alól. Az újjászerveződő Pest-Pilis-Solt vármegye azonban igyekezett ki
terjeszteni joghatóságát ezekre a helységekre is. Az 1690-es összeíráskor a solti 
járás községei között szerepeltették, az 1691. és 1692. évi összeíráskor pedig adót is
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róttak ki rájuk.27 Ám az „ősi kun jusst”, a szabadparaszti kiváltságos státuszt, a 
kiskunok sohasem feledték el. A nem személyhez, hanem területükhöz kötődő 
szabad állapot évszázados tradíciója a XVII. század végére újjáéledt.28 Ennek, a 
korábban fegyverrel kivívott és fenntartott kollektív szabadságnak az igénye for
málta át a kiskun települések jelképeit.

3.1. Fülpöszállás 1688. évi pecsétje
A fegyveres kiskun vitéz legkorábbi képi ábrázolását Fülöpszállás 1688-as 

címeres pecsétjéről ismerjük. Fülöpszállás falu legrégebbi pecsétje több jobbágy
községhez hasonlóan ekevasat és csoroszlyát tüntetett fel jelképként. Ez azonban a 
felszabadító hadjáratok idején elveszett.

A Duna-Tisza közi harcok elükével az 1686-ban elnéptelenedett község 1688- 
ban települt újjá. Szabadságra való törekvésük jelképeként új szimbólumot és új el
nevezést vésettek pecsétjükre. A kun őseiktől örökölt kollektív nemességük jelképe
ként, fegyveres vitézt választottak címerképül. A pecsét köriratába pedig a 
„FYL YPH SA L L AS Y • NEMES • FA L LU P. 1688.” felirat került.29

Ehhez hasonló változás szinte minden kiskun település pecsétjén tapasztalható. 
Az eddig használt községi neveik elé odakerült a „kun” vagy a „szabadkun” jelző. 
Ezt 1702 után is használták, miután a „Jász és két Kun Kerületet” a magyar törvé
nyek figyelmen kívül hagyásával eladták a Német Lovagrendnek.

Az ismét földesúri függés alá kényszerített jászkunok 1703-ban tömegesen csat
lakoztak a kuruc szabadságharchoz. II. Rákóczi Ferenc katonai felkelésre (insurrec- 
tio) kötelezte őket. A háború folyamán külön ezredeket alkottak a kerületek. Az öt 
századból álló „Nemes Kiskun Regi
mentet” Cseplészi János kiskun kapi
tány vezette. Ekkor már saját zászlóval 
és pecséttel kellett rendelkeznie a kerü
leteknek, hiszen mind az 1705-ös szé- 
csényi, mind az 1707-es ónodi ország- 
gyűléseken pecséttel és zászlóval kellett 
megjelennie a küldötteknek. A kiskun 
küldöttséget mindkét alkalommal Csep- 
lész János és Halász Wátzy István ve
zették.30 Sajnos arra vonatkozóan nem 
rendelkezünk értékelhető adattal, hogy 
milyen volt ekkor a kiskun címer. Erre 
csupán a későbbi jelképekből tudunk 
visszakövetkeztetni.

5. A kiskunsági Fülöpszállás 
1688. évi pecsétje.

Gyárfás István. 1868. 489.
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3.2. A Kiskun Kerület 1735. évi címere
A Rákóczi szabadságharc bukását követően a Jászkunság ismét földesúri függés 

alá kényszerült. Az 1715-ös hadügyi reformot követően azonban felemás helyzet 
alakult ki. A földesúri tulajdon és a földesúri adózás ellenére elismerték a Jászkun 
Kerület koronabirtok jellegét, ami azt jelentette, hogy továbbra is kötelezték őket 
„általános felkelésre” (generális insurrectió), tehát igényelték katonai erejüket, 
ugyanakkor nekik is fizetniük kellett a porták alapján kivetett állami hadiadót is.31 A 
földesúri adózás és a kétszeres katonai teher növelte a jászkunok alávetettségét, de 
a fegyveres szolgálat lehetősége szabaddá tette számukra a társadalmi felemelkedés 
egyetlen járható útját: szabadságuk visszaszerzését fegyveres szolgálatuk fejében.32

A császári hadvezetés kezdetben bizalmatlanul, de az idő haladtával egyre na
gyobb mértékben igényelte a Jászkunság katonai erejét. Első alkalmazásuk az 1716- 
os osztrák-török háború idejére esett, ott voltak Temesvár és Pétervárad ostromá
nál.331717-ben pedig gróf Károlyi Sándor nemesi felkelő seregében győzedelmesen 
harcoltak az országba betört tatárok ellen.34

Legnagyobb mértékű mozgósításuk 1735-ben, Szegedinác Péró lázadása idején 
történt. Ekkor egy 1156 fős huszárezredet állítottak ki és szereltek fel saját költ
ségükön a jászkunok. A Kiskun Kerület 201 huszárt, ebből Halas városa 42 legényt 
küldött.35 (Ennek jelentőségét jól mutatja, ha összevetjük a többi csapattest hadere
jével: Szeged császári őrsége 300 főt, Debrecen városa 50 hajdút, Bihar megye 550 
lovast küldött.) A kunszentmiklósi „Kiskun Krónika” így emlékezett meg erről a 
hadjáratról:

„ 1735. Báró Orczy alatt Péró hadát törte.
Minden pardon nélkül csapatosan ölte,
Megtanult harcolni még ifjú korában.
Első insurgens volt megnyert szabadságért,
Most kezedben lévő minden birtokodért ”36

Az 1735. évi hadjárat sikere felvillantotta a fegyverrel kivívható szabadság esé
lyét a kiskunok között. Ekkor Halász Wátzy István, aki 1705-ben a kerület küldötte 
volt a szécsényi országgyűlésen, a kiskun kapitányi jegyzőkönyvbe egy címert raj
zoltatott, amelyet mint megújított kiskun címert mutatott be.37 A pajzs körüli felirat: 
„Insigne atque Symbolum Inclyti Districtus Minoris Cumaniae. Renovatum per 
Stephanum H. Wátzy Pateriae hujus Filium Anno D. 1735. Diebs Octobreis.” 
(Jelvénye és Jelképe a Híres Kiskun Kerületnek. Felújíttatott H. Wátzy István, ezen 
Hazának Fia által 1735 október.)

A címer alatti vers:
,Jnclyta Cumaniae Tellus vocitata Minoris:
Queis Ataris Hunnis Gens haec Kun mixta Vetustis 
Floruit, At retro Scqlis mea Sera Propago 
Arte peritos dum genuit pro Marte Nepotes;

388



ж
ир

ш
аш

^
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Et Fidei Laurum tueor Symmetria cingens,
Nobilibus Sociata diu haec gero Symbola Priscum. ”
(Kiskunról elnevezett híres Föld:
Amellyen ez a régi Hun Ősökkel keveredett Kun Nemzetiség virágzott,
De az elmúlt századokban az én kései sarjam már 
A harc helyett a művészetben járatos utódokat hozott világra;
És a hűség aranyozott babérkoszorúját őrzöm,
Ezeket az őseimnek a nemesekkel társult jelképeit régóta viselem.

A címeralak pajzsában feltüntetett újszövetségi rész rövidítése:
„Efes. VI: 13. 14. 15. etc.” Tehát Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levele, VI. 
részének 13-tól kezdődő verseire utal:

„ 13. Annakokáért vegyétek föl az Isten
nek minden fegyverét, hogy ellentállhas- 
satok ama gonosz napon, és mindeneket 
elvégezvén megállhassatok.
14. Álljatok hát elő körülövezvén dere
katokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az 
igazságnak mellvasába
15. És felsaruzván lábaitokat a békesség 
evangéliomának készségével:
16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, 
a melylyel ama gonosznak minden
tüzes nyilát megolthatjátok:
17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, 
és a Léleknek kardját, a mely az Isten 
beszéde. ”

A fentiekből kitűnik, hogy a címeralak egy eszményiesített kun vitézt jelenített 
meg, amely a dicsőség és az igazság látható szimbóluma, amelynek aktualitása 
1735-ben egyértelmű, mozgósított a fegyveres áldozatvállalásra, a régi szabadság 
visszaszerzésére. Halász Wátzy István, aki a címert rajzoltatta, feltehetően a Rá
kóczi szabadságharc időszakából ismert előképek alapján újíttatta meg azt.

3.3. A Kiskun Kerület 1736. évi címeres pecsétje
Az 1735-ben „megújított” kiskun címer 1736-ban felkerült a Kiskun Kerület 

pecsétjére.
A pecsét rendkívül megrongálódott állapotban maradt fenn. Szerencsére 1868- 

ban Gyárfás István már leírta egy tanulmányában:38 „Kis-Kun-Halas városa levél
tárában van egy régi pecsétnyomó, egészen vasból, hosszú izmos vasnyéllel ... a
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rajta lévő metszvény rozsda által tete
mesen meg van rongálva, azonban a 
következő tisztán kivehető: Középen ke- 
rekded pajzsban, melynek két oldalát 
czifrázat ékíti, áll egy sisakos vitéz, 
jobbkezében előrenyújtott baltás lán
dzsával, balkeze oldalán függő egyenes 
kardra támasztva, arczczal a lándzsa -  
balta éle felé fordúlva, öltözéke: henger 
alakú süveg szűk dolmány, -  comb
középig bő, azon alól térdig érő szűk 
nadrág és csizma, a pajzs felett öt ágú 
korona, a középső ágra könyöklet 
támaszkodó s kivont görbekardot -  tartó 
karral. Körirata ez: S ig i l lu m  I. D istr .
M in . C u m a n . R e n o v . 1736 . ” (A Kiskun 
Kerület pecsétje, felújítva 1736.) A  
korona feletti kivont kard a Kiskun 
Kerület pallosjogát jelképezte.39

3.4. A Kiskun Kerület címere az 1745. évi redemptiós zászlón
Egy évtized elteltével a címer már katonai csapatzászlón is megjelent. A Mária 

Terézia trónra lépését követő háborúkban a Jászkunság haderejére is szükség volt. 
Az 1741-es insurrectio idején egymást követően két huszárezredet állítottak fel és 
küldtek a harctérre a jászkunok. Katonai áldozatvállalásukat látva az új nádor gr. 
Pálffy János felkarolta a Jászkun Kerület redemptiós kérelmét. Új lendületet adott 
az ügynek az 1744-ben kitört második sziléziai háború. Ekkor már a kerületek veze
tői tudták, hogy megváltásuk összekapcsolódik a háborús körülményekkel és foko
zódó katonai szerepvállalásukkal. Újabb huszárezredet állítottak fel, és ígéretet tet
tek, hogy a következő esztendőben, 1745-ben ezt megismétlik. A felajánlás hatására 
1745. május 6-án Mária Terézia kiadta a redemptiós diplomát, s ezzel szabadoknak 
nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó 
jászkunokat.40

Az új, 1745-ös „redemptiós” huszárezred ezer lovasból állott, amelyből 500 főt 
a jászok, 250-250 főt pedig a kis- és nagykunok küldtek. Az ezred zászlajára 
felfestették mindhárom kerület és Pálffy nádor címerét.41

A zászlón látható Kiskun címert az 1736-os pecsét metszete után festették. Erre 
utal a címerkorona feletti oromdísz, és az, hogy a vitézt nem páncélban ábrázolták. 
A Kiskun címer rákerült a zászlócsúcsra is.

A huszárezred zászlajára festett címerek bizonyítják, hogy a jászkunok eddig

7. A Kiskun Kerület 1736. évi pecsétje. 
Thorma János Múzeum. 55.129.26.
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8. A Kiskun Kerület címere a Jászkunság 1745-ös zászlaján. 
Jász Múzeum. 61.68.1.

nem használtak közös címert, hiszen a kerületi címereket meg sem próbálták egy 
címerpajzsban ábrázolni.

Mivel címereiket uralkodói diploma mindeddig nem erősítette meg, szabadságuk 
megszerzését követően a jászkunok kérték jelképeik megújítását is. így Mária 
Terézia 1746. március 19-én kelt oklevelével új, egyesített címert és pecsétet 
adományozott a „Jász- és Két Kun Kerületeknek”.42 (22. színes kép)
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9. A Kiskun Kerület címere az 1745-ös redemptiós zászló  
csúcsán. Jász Múzeum. 61.68.1.

Az 1746-os címeradomány megváltoztatta a Kiskun Kerület címerét. Az alabár- 
dos, íjas, tegzes vitéz helyett egy kivont kardot emelő jászkun huszár lett a címer
alak. A változás nem lehet véletlen, nyilvánvaló, hogy a kiskun vezetők kérésére 
történt a módosítás. Már nem a múlt ködébe vesző dicső kun ősnek kívántak emlé
ket állítani, hanem a szabadságát vérrel megváltó kiskun huszárnak.

Az 1735-ös kiskun címerváltozat azonban nem tűnik el örökre. 1755-től talál
kozunk vele Kiskunhalas címerében.
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4. Az egyesített címer változatai

4.1. Kiskunhalas 1755. évi címeres pecsétje
Halas 1754-ig a Kiskun Kerület székhelye volt. Mária Terézia parancsára az 

akkor tisztán református vallású Halasról a kapitányi székhelyet átköltöztették az 
alig tíz éve újratelepült, de tisztán katolikus vallású Félegyházára. A halasiak ezt 
nyilvánvalóan súlyos sérelemként élték meg. A jelentős önállósággal bíró város, 
melynek ügyeit -  főbíró vezetésével -  a redemptus lakosság érdekeit képviselő 
tanács intézte, ennek hatására készíttette el új pecsétnyomóját 1755-ben.43 Ezzel 
kívánták megőrizni Halasnak mint kiskun kapitányi székhelynek az emlékét. Ekkor 
került a város címerébe a kerület jelképe a kiskun vitéz.44 (23. színes kép)

A város új címerét ezüst pecsétnyomóra vésték. Latin nyelvű körirata a szim
bólum előkelőségét volt hivatva emelni: „SIGIL : PRIV : OPPIDI : CUM : 
HALAS : 1755 (Kun Halas kiváltságos mezőváros pecsétje, 1755). Az új pe
csétet nem mindennapi alkalmazásra szánták. Ezt erősíti meg az a tény is, hogy az 
1693-as pecsétet egészen 1800-ig folyamatosan használták. Az 1755-ös pecsét első 
alkalmazásáról 1759-ből van emlékünk.45 Használata 1800-tól vált általánossá.

Az új, harciasabb megjelenésű halasi címer gyorsan népszerűvé vált. Megjele
nésében közelebb állt a nemesi címerekhez, mint az előző jelkép. Jól tükrözte a 
redemptiót követően nemesi kiváltságai miatt egyre öntudatosabbá váló város büsz
keségét. E katonásabb címert joggal érezhette magáénak a város minden társadalmi 
rétege, hiszen 1756-tól, a hétéves háború kezdetétől egészen 1815-ig alig volt olyan 
esztendő, hogy Halas városa ne adózott volna vérrel is az 1745-ben megváltott 
szabadságáért.

f f

10. A z 1755. évi kiskunhalasi pecsét rajza. 
Wicker Erika. 1990. VII. 26. 11.

11. Kiskunhalas 1755. évi pecsétnyomója 
az 1844-es csonkítással.

Thorma János Múzeum. 55.129.25.
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A címer népszerűségét mutatja, hogy a pecsét nagyított és színezett rajza 1808- 
ban bekerült Tooth János Kiskunhalas város történetét feldolgozó könyvébe is.

Érdekes, hogy a címer színezésekor nem a hagyományos kék-fehér jászkun 
színeket tekintették irányadónak. 1808-ban a nemzeti öntudatra ébredés hajnalán, 
Tooth János halasi nótárius piros-fehér-zöld nemzeti színekbe öltöztette a kiskun 
vitézt, amennyiben az ezüst (fehér) páncélzat mellett a fegyverkötényt vörösre, a 
nadrágot pedig zöldre színezte. (24. színes kép)

Az 1755-ben készített pecsét 1843-ig volt használatban. 1844-ben, az új pecsét 
készítésekor „bereszelték", így további használatra alkalmatlanná vált.

4.2. Kiskunhalas 1844. évi címeres pecsétjei
A város 1755. évi címeres pecsétnyomója majdnem egy évszázadon keresztül 

volt használatban. Latin felirata miatt azonban a XIX. század első évtizedeire kor
szerűtlenné vált. A magyar nyelv hivatalos használatáért megindított országos moz
galom érintette a települési pecséthasználatot is. A haladó szellemű vármegyék és 
szabad királyi városok sorra újították meg -  már magyar nyelvű körirattal -  címeres 
pecsétjeiket. A szomszédos Bács-Bodrog vármegye és az anyakerület már 1839-ben 
váltott. Kiskunhalas azonban egészen 1844-ig várt a módosítással. Tovább azonban 
már nem halaszthatta, mert az országgyűlés által elfogadott 1844. évi 2. törvénycikk 
az ország területén a közigazgatásban is hivatalossá tette a magyar nyelvet.46

A tanács ekkor két darab réz pecsétnyomót és egy darab rézbélyegzőt készíttetett 
a város részére; mindhármat magyar nyelvű körirattal. A pecsétnyomók megnöve-

12. Kiskunhalas 1844. évi nagyobb 
pecsétjének rajza.

Wicker Erika. 1990. VIII. 23. 6.

13. Kiskunhalas 1844. évi kisebb 
pecsétnyomója.

Thorma János Múzeum. 55.129.24.
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14. Kiskunhalas 1844. évi sárgaréz 
bélyegzője.

Thorma János Múzeum. 55.143.14.

15. A z 1844. évi kiskunhalasi bélyegző  
lenyomata.

Wicker Erika. 1990. VIII. 23. 6.

16. Kiskunhalas címere 1854-ből. 
Palugyay Imre.

III. 1854. M elléklet.

17. Kiskunhalas város Főbírói Hivatalának 
pecsétnyomója 1855-ből.

Thorma János Múzeum. 55.143.13.
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kedett száma jelzi az irányító testületen 
belül kialakuló munkamegosztást. Kü
lön pecsét készült a bíró, a tanács és a 
jegyző számára is. (25-26. színes kép)

Köriratuk: „SZ. K. KUN HALAS 
VÁROS PECSÉTJE 1844.” A pecsé
tek felületének kis mérete nem tette le
hetővé Kiskunhalas címerének részlet
gazdag ábrázolását. Előképéül egyér
telműen az 1755. évi pecsét szolgált.
Ugyanakkor nem lehet eldönteni a cí
merben szereplő kiskun vitézről, hogy 
az nehéz vagy könnyű fegyverzetű kato
nát jelenít-e meg.

E pecsétekről 1854-ben Palugyay 
Imre címerrajzot készíttetett, amelyet a 
Jászkun Kerület történetét feldolgozó 
munkájában mutatott be.47

A rajzoló itt könnyűfegyverzetűnek ábrázolta a vitézt.
A halasi polgári közigazgatás fejlődésének eredményeként az 1850-es évekre 

létrejöttek azok a hivatalok, amelyekben a város irányítása ténylegesen történt. 
Elsőként a főbírói hivatal, majd a jegyzői hivatal, stb. alakult meg. Ezek az igaz
gatási, gazdálkodási, bíráskodási feladatokat ellátó hivatalok, ekkor már saját hatás
körükben, teljes szabadsággal, jogerősen jártak el, ezért saját pecsétet is igényeltek, 
így 1855-ben több hivatali pecsétnyomót is készíttetett a város. Ezek közül már csak 
a főbírói hivatalé maradt ránk.

A polgáriasulás előrehaladtával városi hivatalok mellett a halasi címert az itt 
megtelepülő gazdasági intézetek és vállalkozások is egyre gyakrabban használatba 
vették: (pl.: A „Halasi Takarékpénztárral összekötött Hitelintézet”, vagy a „Halasi 
Redemptus Gazdák Szövetsége”, stb.).

18. A  „Halasi Takarékpénztárral 
összekötött Hitelintézet” pecsétnyomója 

1857-ből.
Thorma János Múzeum. 55.129.23.

4.3. Kiskunhalas 1878. évi címeres bélyegzője
Az 1867-es kiegyezést követően megkezdődött Magyarország közigazgatásának 

átszervezése. Az 1870. évi 42. törvénycikk értelmében Halas 1872-ben „rendezett 
tanácsú város” lett, saját polgármesteri hivatallal. Négy évvel később pedig a 
Jászkun Kerület megszűntével a Kiskun Kerület jelentős részével együtt Pest-Pilis- 
Solt vármegyéhez csatolták.

E változásokra reagálva a város csak 1878-ban készíttetett új bélyegzőt „KIS
KUN-HALAS VÁROS PECSÉTJE 1878” körirattal.48

Érdekes, hogy sem a város új jogállására, sem Pest megyéhez való tartozására
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19. Kiskunhalas 1878. évi ruggyanta
bélyegzőjének lenyomata. 

W icker Erika. 1990. VIII. 23. 7.

20. Kiskunhalas címerrajza 
a Borovszky monográfiából. 

Borovszky Samu. II. 1911. 404.

nincs utalás az új bélyegzőn. Címerábrázolása is elnagyolt, részletszegény. Itt sem 
állapítható meg pontosan, hogy a kiskun vitéz könnyű- vagy nehézfegyverzetü-e. Ez 
a későbbiek során sok félreértéshez vezetett: az erről a pecsétről készült címerrajzok 
mind könnyűfegyverzetű vitézt ábrázolnak. (27. színes kép)

Ezek a rajzok még azután is mintául szolgálnak majd, miután a belügyminisz
térium nehézfegyverzetű, páncélos vitézt ábrázoló címert törzskönyvez hivatalos 
halasi címerként.

4.4. Kiskunhalas 1905. évi törzskönyvezett pecsétje
A magyar Országgyűlés 1898-ban törvényt alkotott az ország településneveinek 

szabatos meghatározásáról, s ez alkalommal sor került a községi és városi címer
használat felülvizsgálatára is. Az 1898. évi 4. törvénycikk értelmében felállították az 
Országos Törzskönyv Bizottságot, amely a városi elnevezések és címerek hivatalos 
megállapítását végezte. Nem követelt eredeti, adományozott címeres leveleket, 
rendszerint megelégedett a régebbi pecsét lenyomatával is. A bizottság feladatának 
tekintette a városi címerekben található heraldikai hibák és nagyobb méretű hason
lóságok felszámolását. Erre irányuló törekvését kétféle módon valósította meg: a 
kérdéses település címerének javításával vagy annak a használatból való kizárásá
val. Amelyik címert a bizottság szabályosnak és történetileg hitelesnek ítélte, azt 
hivatalosan is elfogadta, és véleményét belügyminisztériumi rendeletben is megerő
sítette. Az ilyen módon megállapított címeres pecséteket nevezzük igazolt pe
cséteknek.
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Kiskunhalas e törvénynek megfele
lően 1902-ben tekintette át a város 
területéhez tartozó puszták és lakott 
helyek neveit, s kérte ezek törzskönyvbe 
vételét. A belügyminiszter azonban ren
deletileg utasította a várost a „Kiskun- 
Halas” névalak elhagyására és a „Kis
kunhalas” alak felvételére. A halasi köz
gyűlés 1902. november 11-én tárgyalta 
a miniszteri rendeletet. A képviselő- 
testület élénken tiltakozott: „A nagy H- 
ból egy jottát sem engedünk! ” Egyúttal 
elhatározták, hogy ismételten kérelme
zik, hogy „a város neve a történeti 
fejlődésnek, de a helyesírásnak is meg
felelőbb Kiskun-Halas alakjában állít
tassák vissza.”49 1903. március elején 
érkezett meg a belügyminiszter válasza, amelyben elutasította a város kérését. Arra 
hivatkozott, hogy a városnevek írásmódjának meghatározásában őt általános elvi 
szempont és az a cél vezérelte, hogy „ a községnevek teljes alakjukban menjenek át 
a köztudatba”, ezért kivételeket nem engedett, s a város kérelmét elutasította. A 
közgyűlés március 4-én tárgyalta a kérdést, s mást nem tehetett, mint tudomásul 
vette a miniszter válaszát. „ Tehát Kiskunhalast muszáj írni” zárta az ülés napirend
jéről szóló cikkét a helyi lap újságírója.50

A város nevének megváltoztatása maga után vonta az új pecsétek elkészítésének 
szükségességét is. Előtte azonban meg kellett állapítani Halas hivatalos címerét. A 
városi címeres pecsétek törzskönyvbizottsági felülvizsgálata is 1903-ban vette kez
detét. A polgármester felküldte a bizottságnak a város 1755. évi pecsétlenyomatát, 
és kérte a címer hivatalos meghatározását. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispán
ja 1904. január 19-én értesítette Kiskunhalast, hogy „a városnak az országos közsé
gi törzskönyvbizottság útján felterjesztett pecsétnyomatait a belügyminiszter úr a 
következő észrevételekkel küldötte meg: Kiskunhalas város bemutatott pecsétje tu
lajdonképpen nem is a városnak, hanem a volt kiskunsági területnek egyik legrégibb 
pecsétjét képezi. ... Minthogy azonban az országos levéltárban annak semmi nyoma, 
hogy ezen pecsét felsőbb helyen, 1844-ben, vagy egyáltalában valaha megerősítést 
nyert volna, azt önkényesen készültnek (használatba vettnek) kell tekinteni. Mint
hogy tehát Kiskunhalas városának valódi pecsétje az utóbb ismertetett adatok 
alapján meg nem állapítható, a pecsétnyomatok visszaküldésével felhívom, hogy ... 
a saját levéltárában kutatást eszközöljön, s erről jelentést tegyen, a birtokában meg
lévő összes városi régi pecsétnyomókról lenyomatokat készítsen és azokat, vagy 
olyan régi iratokat, melyeken ilyen Halas városi pecsétnyomatok jól kivehetők, ere-

21. Kiskunhalas 1905. évi törzskönyvezett 
címeres pecsétjének rajza.

KHVL. C. 360/1906.
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detiben mutassa be. Utasítom továbbá, hogy a használni kívánt új pecsétjeinek a 
rajzát a közölt adatok, illetőleg az eszközölt kutatások figyelembe vétele mellett... 
két példányban rajzoltassa meg. ”

A pecsétrajzok elkészítésével kapcsolatban a belügyminisztérium még a követ
kező igényekkel lépett fel: „A polgármesternek meg kell adnia a címer pontos 
színezését is magába foglaló heraldikai leírását és vázlatrajzát. ” Valamint 
meghatározta, hogy a pecsét köriratában fel kell tüntetni a vármegye nevét, a város 
új névalakját, a város jogállását jelző „rend. tan vagy r. t .” feliratot, továbbá az 
„ 1902”-es évszámot, mint a város nevének törzskönyvezési évét.51

A polgármester 1904. október 18-án küldte meg válaszát a vármegyének. E levél 
mellékleteként felküldték az alispánnak a város 1693. évi pecsétnyomatát, melyre 
„a városi levéltárban eszközölt hasznos kutatás után ” találtak rá, valamint az 1844. 
és 1857. évi pecsétnyomatokat. A polgármester kérte, hogy a már korábban megkül
dött 1755. évi, valamint a most megküldött pecsétnyomatok alapján a belügymi
nisztérium az elmúlt másfélszáz éve használt címert hagyja jóvá és erősítse meg. 
Levelét így zárja: „Megjegyzem, hogy ezekben a pecsétnyomókban feltüntetett címer 
a 100 évvel ezelőtt épült városháza használatán és város zászlaján is alkalmazva 
van. '*

A megye támogatta Halas város kérését. Erről az alispán 1905. januárjában így 
ír: „A város által bemutatott okiratok pecsétnyomataiból kitűnik, hogy e (kiskun 
vitézes) pecsét... immár másfél század óta van használatban, — a városnak ebbeli 
kérelmét, hogy ez a czímer hagyassék jóvá, e hosszú gyakorlat alapján teljesít
hetőnek talaláltam. ’’ Egyben utasította a város közönségét, hogy „ uj pecsétjének 
rajzát Felsenfeld Ignác központi vállalkozó által 2 példányban pecsét alakban a 
színek jelzésével a kőrirattal ellátva, melybe az 1902. év is felveendő, készíttesse el 
s az összes ide mellékelt lenyomatokkal együtt mielőbb mutassa be. ” Alapul a 
legtökéletesebbnek látszó, 1857. évi pecsétet ajánlotta.53

Felsenfeld Ignác „ruggyanta bélyegzőgyár és véső intézete” készítette, szállítot
ta az Országos Községi Törzskönyv Bizottság által jóváhagyott települési címeres 
pecséteket. Erre a belügyminiszter 16698/902. számú rendelete hatalmazta fel. A 
tervezésért nem számolt fel tiszteletdíjat, pusztán a postaköltséget kellett térítenie a 
megrendelőnek.54

Az Országos Törzskönyv Bizottsághoz 1905. augusztusában benyújtott halasi 
címer rajzát Felsenfeld Ignác, a leírását Tagányi Károly, az Országos Levéltár le
véltárosa készítette: „Kiskunhalas r. t. város czímerének leírása. Kék mezőben alul 
két egymást keresztező ezüst hal felülről lefelé egy harmadik közöttük levő hal pedig 
alulról fölfelé úszik. Az előbbi két hal farkán egy talpig pánczélba öltözött vitéz áll, 
fején tollas sisakkal, vállán keresztbe vetett ijjal és nyíltartó puzdrával, oldalára 
csatolt görbe karddal, amint jobbjában hosszúnyelű fokos lándzsát tart, míg baljá
val csípőjére támaszkodik. ”

A  címertervet a bizottság elfogadta, és a minisztérium 60340/1905. B. M. számú
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rendelettel 1905. október 8-án törzskönyvezte.55 A városnak Bezerédy miniszteri 
tanácsos küldött erről értesítést, amely közel egy időben érkezett meg Felsenfeld 
Ignác ajánlatával: „ I  CZ. Van szerencsém melléklten a Nagyméltóságu m. kin 
Belügyminiszter áltat jóváhagyott pecsétnyomóról és bélyegzőről egy mintalenyo- 
matot tiszteletteljesen átnyújtani. A czímerrajz általam az orsz. levéltártól nyert 
utasítások és az ott meglevő adatok és lenyomatok alapján készíttetett és az orszá
gos levéltár jóváhagyása után a m. kir. Belügyminiszter úr О Nagyméltósága által 
megállapíttatott. Annak általam rajzolt másodpáldánya, mint eredeti az orsz. le
véltárban elhelyeztetett. Ezen mintalenyomatnak a városi levéltárban való elhe
lyezését is ajánlanám, hogy a jövőben való megrendelések esetén, mint eredeti szol
gálhasson. Egyúttal tisztelettel értesítem, hogy ezen pecsétnyomók és bélyegzők, 
úgyszintén azok eredeti mintái kizárólag nálam kaphatók ugyanazon árakban, mint 
milyeneken eddig szállítottam. ”56

Az eseményről a helyi lapok csak rövid híradásban számoltak be: „A város új 
címere. Az országos törzskönyvezési Bizottság tudatta a várossal, hogy a város 
helyes címerét megállapította s az elkészült.: annak rajzát és leírását az országos 
levéltárban helyezte el. A városi címer másolatát pedig leküldte, hogy az itteni levél
tárban őrizzék. ”57

A megküldött minta alapján több kör alakú ruggyanta bélyegzőt és réz pecsét
nyomót készíttetett a város az új címerrel és felirattal. Az új bélyegzők 1906-tól vál
tak általánossá az okiratokon.

4.5. Kiskunhalas város címerének eltörlése 1918-1919
Az 1919-es proletárdiktatúrát Kiskunhalason is az 1918-as október-novemberi 

események készítették elő. A kiskunhalasi Néptanács már november 3-án kötelezte 
az államforma váltást,58 amely 16-án a Népköztársaság kikiáltásával meg is valósult. 
Az új kormány az állami címerről és az állami jelvények használatáról nem ren
delkezett. Köztársasági címerként az 1849-es „Kossuth-címert” (koronátlan kiscí- 
mer, pajzstartó angyalok nélkül, legfeljebb lombdísszel) használta.59 Az új államfor
ma megjelenésével a közigazgatásban és minden más területen használt bélyegzők 
szövegei és jelképei egy csapásra érvényüket vesztették. Országszerte megkezdő
dött a pecsétnyomók átalakítása, a megváltozott körülményekhez való igazítása. Ez 
abból állt, hogy a „KIRÁLYI”, illetve „KIR "jelzőt és rövidítését, valamint az állam
címert díszítő magyar Szent Koronát eltávolították, kivágták a ruggyantabélyeg
zőkről. Sokszor az is előfordult, hogy a lenyomatokon tintával, ceruzával áthúzták 
az említett szövegeket és a koronát, majd helyettük a következőt írták: „Köztár
saság” vagy „Népköztársaság”.

Kiskunhalas címerét nem a Szent Korona, hanem csupán egy ötágú nyitott heral
dikai korona fedte, mégsem kerülhette el az átalakítást.

A megcsonkított városi bélyegzők 1919. március 21-ig maradtak használatban.
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A proletárdiktatúra kikiáltásával a vá
rosi címerhasználatnak is végeszakadt. 
Az új hatalom a nemzetközi munkás- 
mozgalom szimbólumait szerepeltette a 
bélyegzőin. A Tanácsköztársaság helyi 
szerveinek megszilárdulásával egy idő
ben, spontán szorultak ki a használatból 
azok a pecsétek, amelyek a feliratukban 
vagy a címerükben nemzeti vagy pol
gári erényeket tükröztek. Kiskunhalas 
város 1918-ban már megcsonkított cí
mere is ilyennek minősült. így a város 
korábban használt pecsétjeinek egy ré
szét megsemmisítették, illetve a fiókok 
mélyére száműzték.

Kiskunhalason a proletárdiktatúra 
jelképeinek használatát a román királyi 

csapatok 1919. augusztus eleji bevonulása szüntette meg. A Forradalmi Kor
mányzótanács lemondását követően a Friedrich-kormány augusztus 8-án közzétett 
3886/1919. számú rendeletével a közigazgatási szervezetek 1918. október 31-e előt
ti állapotát állította vissza. A régi (megmaradt) pecséteket újra elővették, a meg
csonkítottak lenyomatára a „KIRÁLYI”, „KIR” szövegrészeket újra visszaírták, a 
koronát pedig visszarajzolták. Kiskunhalason a diktatúra bukását követően csak 
megcsonkított városi bélyegzők maradtak, egy ideig ezeket használták, majd 1920- 
ban újakat készítettek. Mivel ezeket a pecséteket az 1905-ben törzskönyvezett 
minták alapján újították meg, címerrajzuk nem változott, így ezek részletes tár
gyalásától eltekintünk.

4.6. Kiskunhalas 1973. évi szocialista címere
Az 1905-ben törzskönyvezett címert 1946-ig használta a város. Az 1944/45-ben 

bekövetkezett változások átmenetileg nem érintették Halas címer- és pecséthasz
nálatát. A későbbiek folyamán azonban az ország és a város jelképein az 1918- 
1919-es történésekhez hasonló változások történtek.

Az 1946. február elején kikiáltott köztársaság 1849-ben politikai örökségéhez és 
az 1918/1919-es hagyományokhoz nyúlt vissza, s így emelte hivatalos állami jel
képpé a korona nélküli kiscímert (vagy amint ekkoriban már nevezték: a „Kossuth- 
címert”). A városi pecsétek címereit is az országos mintához igazították. Lefaragták 
róluk az akkoriban feudális jelképnek tartott koronát. A halasi pecsétnyomók több
ségével is ez történt.

Az újabb kommunista berendezkedést kodifikáló, 1949. augusztus 20-án elfo

22. Kiskunhalas 1918-ban megcsonkított 
pecsétnyomója.

Thorma János Múzeum. 61.2.4.
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gadott alkotmány 67. paragrafusa a 
magyar nemzeti hagyományokkal telje
sen szakító, szovjet mintájú címert foga
dott el. Röviddel a törvénybe iktatás 
után, szeptember 7-én megjelent egy 
minisztertanácsi rendelet, amely ki
mondta, hogy „Az állami hatóságok, 
hivatalok, intézetek és egyéb intéz
mények az 1950. évi április hó 30. 
napját követően csak a Magyar Népköz- 
társaság címerét használhatják. ”60 Ez a 
rendelet intézkedett a régi címereknek a 
középületekről való eltávolításáról is.
Ettől kezdve -  bár jogszabály for
málisan nem írta elő -  mindenünnen 
eltűntek a helyi címerek. Kiskunhalas 
elkerülte a legtöbb magyar település 
sorsát annyiban, hogy városházán to
vábbra is megmaradt az ősi címer, de a 
hivatalos pecsétekről most már végér
vényesen lekerült a kiskun vitéz és a hal.

A városi címer használata közel másfél évtizedig szünetelt. Az 1960-as évek 
közepétől egyre több helyen felmerült az igény, hogy a városi jelentőségű évfor
dulók megünneplésekor, az akkor már egyre jobban fejlődő idegenforgalomban, stb. 
saját címert, esetleg zászlót szerepeltessenek. így került spontán módon újra hasz
nálatba a város ősi címere. Ilyen címer díszítette az 1965-ben, Janó Ákos múzeum
igazgató szerkesztésében megjelent „Kiskunhalas” című várostörténeti monográfia 
borítólapját.

A címert Görög Lajos grafikusművész tervezte, nagy valószínűséggel a 
Stepanek-féle halasi csipke alapján.61 Az újra felfedezett városi címer gyorsan nép
szerű lett, használatát a Hazafias Népfront Városi Bizottsága és a Városi Tanács is 
támogatta.

Ez a folyamat minden jelentősebb magyar városban közel egyidőben zajlott le. S 
mint Halas példája is mutatja, a helyi tanácsok mindenekelőtt régi jelképeiket 
igyekeztek visszaállítani. A spontán címerfelvételek sok esetben irredentának, reak
ciósnak, klerikálisnak tűntek a központi szervek szemében. Ezért az egységes 
gyakorlat megteremtése érdekében a Minisztertanács Tanácsi Hivatala 1970-ben 
egy útmutatást bocsátott ki, és bekérték a régi jelképeiket visszaállító települések 
címerhasználatról szóló helyi rendeletét és a címerrajzát. A Bács-Kiskun Megyei 
Tanács elnöke, Gajdócsi István pedig körlevélben tiltotta meg a megye területén a 
címerek használatát, amíg rajtuk a szükséges módosításokat el nem végzik.62 Halas

23. Kiskunhalas címere 
az 1965-ben kiadott 

helytörténeti monográfia címlapján.
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esetében ismét a címer feletti korona lett a kifogás tárgya, így a város új jelképet ter
veztetett Görög Lajos grafikusművésszel.63 (28. színes kép)

Kiskunhalas Város Tanácsának 1/1973. (V. 30.) sz. helyi rendelete hivatalosan is 
megállapította az új címert: kiskunhalas város új címere ívelt metszésű, azúr kék 
címerpajzs, melynek teljes felületét betölti a három egymást keresztező ezüst halon 
álló, ugyancsak ezüstszínű, jobb kezében alabárdot tartó, karddal, íja -  tegezzel és 
pajzzsal felszerelt, páncélos, leeresztett sisakrostélyú kiskun vitéz.

A címer a város nevére utal azzal, hogy a három hal a soktavú nádas városhatárt, 
a kiskun vitéz a Kiskunsághoz való tartozást, s az utolsó kuruc harcok színhelyét; 
általában a szabadságküzdelmekben való részvételt jelképezi. ”64

Kiskunhalas új címere már az előkészületben lévő és a használatát szabályozó új 
minisztertanácsi rendelet szellemében készült, ami 1974. február 22-én lépett 
életbe,65 mely a helyi címer- és zászlóalkotás jogát a tanácsokra ruházta, kimondva 
hogy a tanácsi rendelet előkészítésénél meg kell ismerni és figyelembe kell venni a 
lakosság véleményét. Továbbá kimondta: „a helyi címer a település történelmi 
múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Népköztársaság címerét 
nem helyettesítheti, . . .A helyi címer-tervre a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
hozzájárulását kell kérni. ”

Sajnos a Képző- és Iparművészeti Lektorátus nem képviselte a címertan szem
pontjait, és sok tekintetben szinte cenzori hivatalként működött. Sok esetben nem 
engedte felújítani az ősi jelképeket, hanem helyettük „modern” és a „szocialista 
jelent ” is tükröző címerek felvételét szorgalmazta.

Kiskunhalas új, korona nélküli, szocialista címerével még szerencsésnek volt 
mondható. Sikerült ősi beszélő címerét megőriznie anélkül, hogy azt fogaskerék, 
kalapács vagy vörös csillag ráerőltetésével deformálták volna.

4.7. Kiskunhalas 1992. évi megújított címere
Kiskunhalas több mint másfél évtizeden át viselte szocialista címerét. A város 

polgárai büszkék voltak megmentett ősi jelképükre, különösen amikor azt más ma
gyar városokkal vetették össze.

A rendszerváltás eseményei, az ország címere körül 1988/89-ben kibontakozó 
vita a lakosság érdeklődését ismét a helyi jelképek kérdése felé fordította. Kiskun
halason a „címerügy” 1989 legelején bontakozott ki. Az akkor kiadás előtt álló 
városi térképhez keresett megfelelő címerábrázolást Rácz Fodor Mihály, a Város
szépítő Egyesület elnöke. Mivel az 1973-as címert -  habár még hivatalos volt -  ő 
sem találta megfelelőnek, ezért korábbi után kezdett kutatni. Ebbe a munkába ké
sőbb bekapcsolódott a városi Művelődési Osztály és a szárnyát bontogató ellenzék 
helyi sajtóorgánuma, az Ellentét is. A kérdés az volt, hogy melyik korábbi címer
variáció mintájára újítsák meg a város jelképét. A városi Művelődési Osztály vá
lasztása az 1905-ben törzskönyvezett címerre esett. Ennek megfelelően 1989.
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24. Görög Lajos grafikusművész címertervei 1989-ből. 
Wicker Erika. 1990. VI. 28. 10-11.

augusztus 3-án a Városi Tanács levélben kérte a Képző- és Iparművészeti Lekto
rátust, hogy a mellékelt pecsétnyomatok alapján a megfelelő terveket készíttesse el. 
A Lektorátus Görög Lajos grafikusművészt bízta meg a feladattal. A művész három 
változatot készített el,66 ezek közül azonban egyik sem nyerte el a megrendelő város 
tetszését.

A Művelődési Osztály folytatta a kutatást és érdeklődését kiterjesztette az 1905- 
ös törzskönyvezést megelőző változatokra is. így jutottak el Kiskunhalas 1755-ös 
pecsétjéhez, illetve ennek a címerpajzsnak egy 1808-as színezett változatához. En
nek az előképnek mintájára Rácz Fodor Katalin grafikusművész készített címerter
vet, melyet végül Kiskunhalas város képviselőtestülete a 23/1992. Ktr. sz. helyi ren
delettel hivatalosan is megállapított és törvényes jelképének ismert el.

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi LXV sz. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott fe l
hatalmazás alapján városi címerről és zászlajáról, valamint annak használatának 
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. A rendeletben meghatározott címer és városi zászló Kiskunhalas város jelképe, 
amelyet köteles mindenki tiszteletben tartani.
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II. A CÍMER LEÍRÁSA
2. (1) Kiskunhalas város címere:

Álló csücskös talpú tárcsapajzs kék mezejében lebegő, zöld nadrágos, arany 
csizmás fekete csíkos vörös inget viselő bajuszos férfi páncélingben és páncél
sisakkal; jobbjában arany kelevéz, balját háta mögött tartja, a háta mögül vízszintes 
helyzetű, arany markolatú ezüst görbe kard, átlósan helyezett arany íj, bal válla 
mögül arany tegezben ezüst nyílvesszők, valamint zöld bélésű kerek pajzs tűnik elő. 
A pajzs alsó harmadában lebegő helyzetű, három egymást keresztező -  egy füg
gőleges és két átlós helyzetű -  ezüst hal.

A pajzson heraldikai korona nyugszik.
A pajzshoz két oldalt külső díszként ezüst indadísz simul.
(2) A lektor által jóváhagyott színes címerrajzot a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán a rendelet mellékleteként őrzik.
III. A CÍMER HASZNÁLATA
3. (1) A város címerét -  engedélyeztetés nélkül -  az Önkormányzati Képviselőtes
tület és a Polgármesteri Hivatal használhatja kizárólagosan. (29. színes kép)

Irodalom

BÁNKINÉ Molnár Erzsébet:
A jászlam kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848. Gyula, 1991. 

BOROVSZKY Samu: *
(Szerk.): Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiája. II. Budapest, (1910.)

FENYVESI László:
A Kiskunság a török időkben.
In.: A Jászkunság kutatása. 1985. (Szerk.: Fazekas István, Szabó László, Sztrinkó István). 
Kecskemét -  Szolnok, 1987. 215-301.

GACSÁRI Kiss Sándor:
A Szent Péter és Pál apostolokról nevezett kiskunhalasi római katolikus templom és plébánia 
történeti ismertetése. Kiskunhalas, 1987.

GYÁRFÁS István:
Régi kún székek pecsétjei. Századok, 1870. 309-314.

GYÁRFÁS István:
A jászkunsági községpecsétek a XVII. századból. Századok, 1874. 719-722.

GYÁRFÁS István:
Adatok a magyar pecséttanhoz. Századok, 1868. 488^191.

Györffy György:
A kunok feudalizálódása. In: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. 
században. (Szerk.: Székely György) Budapest, 1953. 248-275 

HATTYUFFY Dezső:
A hazai vármegyék és városok címerei. Kolozsvár, 1881.

406



HORVÁTH Lajos:
Adatok az alánok és a kunok történetéhez.
In: A Jászkunság kutatása. 1985. (Szerk.: Fazekas István, Szabó László, Sztrinkó István). 
Kecskemét -  Szolnok, 1987. 187-214.

HORVÁTH Lajos:
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pecsétjei 1918-1919. Budapest, 1989.

ILLYÉS Bálint:
Kiskunsági krónika. A Felső Kiskunság vázlatos története 1745-ig. Kunszentmiklós, 1975. 

JANÓ Ákos: (Szerk.)
Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia. Kiskunhalas, 1965.

KISS József:
Jászkunok a Rákóczi szabadságharcban. Történeti Szemle, 1971. 35-85.

KISS József:
A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731-1745. Budapest, 1992.

KOZICZ János:
A jászkun huszárezredek egyenruhái 1745-1876.
In.: A Jászkun redemptió. (Szerk.: Szakái Aurél). Kiskunhalas, 1995.

KOZICZ János:
Kecskemét címerei és zászlói. Kecskemét, 1996.
Magyar Történeti Kronológia (Szerk.: Bende Kálmán). I-IV. Budapest, 1983.

NAGY Iván:
Magyarország családi címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII. Pest, 1861.

NAGY SZEDER István:
Adatok Kiskun-Halas Város történetéhez. III. Kiskunhalas, 1926.

PALUGYAY Imre:
Magyarország legújabb leírása. III. Jász-Kun Kerületek, s Külső Szolnok vármegye leírása. Pest, 
1854.

V. Székely György:
A kelebiai ezüstkincs sisakdíszes lemeze és heraldikai vonatkozásai. In.: Múzeumi kutatások 
Bács-Kiskun megyében 1998. (Szerk.: Romsics Imre-Wicker Erika.) Kalocsa, 1999. 49-58.

SZILÁGYI Sándor: (Szerk.):
Gróf Károlyi Sándor naplója. I. 1865.

TAKÁCS Béla:
Bibliai jelképek a magyar református egyházmüvészetben. Budapest, 1986.

THALY Kálmán:
Tizennégy ismeretlen magyar községi pecsét. Századok, 1868. 734—737.

THALY Kálmán:
Régi magyar községi pecsétek. Századok, 1869. 571-575.

VORÁK József
Halas népe. In: Kiskunhalas helytörténeti monográfiája. (Szerk.: Janó Ákos.) Kiskunhalas, 1965. 
130-163.

WICKER Erika:
A kiskun vitéz esete a három hallal. Kis halasi címertörténet 1-4. 12. sz.; 13. sz. 10-11.; 14-15. 
sz. 10-11.; 16. sz. 6-7.Ellentét, 1990.

407



Jegyzetek

1 Janó Ákos 1965. 38. Györfíy György 1953. 251.
2 Uo. 40.
3 Gacsári Kiss Sándor. 1987. 5.
4 Horváth Lajos. 1987. 194.
5 Takács Béla. 1986. 48.
6 V. Székely György. 1999. 55-56.
7 Janó Ákos. 1965. 42.
8 Bánkiné Molnár Erzsébet. 1991. 139.
9 Janó Ákos 1965. 45.
10 Thaly Kálmán. 1869. 572.
11 Gyárfás István. 1870. 312.
12 Wicker Erika. 1990. VII. 26. 10. Vorák József. 1965. 130.
13 Uo.
14 Bánkiné Molnár Erzsébet. 1991. 139.
15 Gyárfás István. 1870. 311.
16 Borovszky Samu. II. 1910. 406.
17 Bánkiné Molnár Erzsébet. 1991. 139.
18 Uo. 406.
19 Thaly Kálmán. 1868. 735.
20 Gyárfás István. 1870. 312.
21 Nagy Szeder István. III. 1926. 303.
22 Uo. 127.
23 Gyárfás István. 1868. 492.
24 Fegyveri László. 1985. 229.
25 Hattyuffy Dezső. 1881.34.
26 Uo. 32.
27 Borovszky Samu. 1911. II. 406.
28 Fenyvesi László. 1985. 270.
29 Gyárfás István. 1868. 489.
30 Kiss József. 1971. 76.
31 Kiss József. 1992. 224.
32 Kozicz János. 1995. 21.
33 Nagy Iván. VIII. 1861. 242.
34 Szilágyi Sándor. 1.1865. 117.
35 Kiss József. 1992. 229-230.
36 Illyés Bálint. 1975. 142.

408



37 Kiskun Kerületi Protocollum. 1727-1761. BKMÖL. (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Levéltára) IV. 104. Protocollum 1.
38 Gyárfás István. 1868. 489-491.
39 Gyárfás István. 1870. 311.
40 Kozicz János. 1995. 27-28.
41 Jász Múzeum, ltsz.: 61.68.1.
42 Gyárfás István. 1868. 492.
43 Gyárfás István. 1870. 312.
44 Borovszky Samu. II. 1911.411.
45 Wicker Erika. 1990. július 26. 11.
46 MTK. II. 1983. 658.
47 Palugyay Imre. 1854. III. melléklet
48 Wicker Erika. 1990. 16. sz. 7.
49 Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1902. november 12.
50 Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1903. március 4.
51 BKMÖL. IV. 201. D. 360/1906. Halas pecsét. 1904. 1. 19. Kiskunhalas Város Tanácsának Iratai
52 U.o. B. 360/1906. Halas pecsét. 1904. X. 18.
53 U.o. 1905. X. 8.
54 U.o. C. 360/1906. Halasi pecsét. 1905.
55 MÓL. (Magyar Országos Levéltár) V. Altenburger Gusztáv és Réső-Ensel Sándor címer és pecsét- 
gyűjteménye. 23. cs. Pest vármegye. Kiskunhalas. 261.
56 BKMÖL. V. 201. B. 360/1906. Halasi Pecsét. 1905. X. 8.
57 Kis-Kunság, 1906. március 20. 3.
58 Janó Ákos. 1965. 188.
59 Horváth Lajos. 1989. 42.
“ Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 48228/1949. (IX. 7.) MT rendelet
61 Wicker Erika. 1990. VI. 14. 8.
62 Kozicz János. 1996. 63.
63 Wicker Erika. 1990. június. 14. 8.
“ U.o.
65 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1006/1974. (II. 22.) számú MT határozat 
“ Wicker Erika. 1990. június 28. 10-11.

409





FÜGGELÉK





A könyv előfizetői

B U D A P E S T
Baki István 
Esztergomi Miklósné 
Dr. Kolozsváry-Kiss István 
Magyar Margit 
Magyar Mónika
Pálvölgyiné Németh Buhin Klára 
Ulakcsai Antal 

GÖD
Bánhídi Károly 

JÁ N O S H A L M A  
Farkas András 

K E C E L  
Sendula Margit 

K E C S K E M É T  
Dr. Kalmár Ferenc 
Nagyné Vincze Klára 

K E R E K E G Y H Á Z A  
Ulakcsai Zoltán 

K IS K U N H A L A S  
Anda Péter 
Babudné Deák Ildikó 
Baka Róbert 
Bárány Józsefné 
Borbíró Józsefné 
Boroznoki Sándor 
Comea Sándor 
Daczi Sándor 
Daczi Zoltán 
Darányi Mária 
Dr. Deák György 
Deák Lajos 
Erki Jánosné 
Eszes Béláné 
Dr. Erdélyi Árpádné 
Farkas László
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
Fazekas Istvánné 
Fekete Károlyné 
Felsővárosi Általános Iskola

Fenyvesi Györgyné 
Ferró Róza 
Fülöp és Társa Kft.
Füzes Attila 
Füzér Anita 
Gál Mihály 
Galgóczi László 
Gáspár Imréné 
Gazdag Sándor 
Gép Károlyné
Goráczné dr. Mucsi Erzsébet
Gréczy István
Gyarmati Andrea
Halász Kálmánná
Him m em é Hajdú Zsuzsanna
Horváth János
Horváth Jánosné
Huszár Ambrusné
Jáger Szabolcs
Kapus Béla
Dr. Katona József
Dr. Katona Józsefné
Király Gábor
Király György
Király Jenő
Kiss Ferenc
Kissné Gyarmati Gabriella 
Kiss Sándomé 
Kovács Ferenc
KRK Szilády Áron Gimnáziuma
Kunszeri Éva
Laczkó Lajos
Lévay Erzsébet
Magyar Lajosné
Makai Imre
Makai Istvánné
Mészáros Ágnes
Mészárosné dr. Nagy Czirok Katalin 
M iklovics Sándor 
Modok Balázs 
Modok Melinda

413



Dr. Modok Szabolcs 
Molnár István 
Molnár Nándor 
M olnám é Karip Ibolya 
Morvainé Kovács Ibolya 
N agy Ferenc 
N agy Gergely 
N agy Kálózi Józsefné 
N agy Kálózi Péter 
N agyné Király Zsuzsanna 
Ném eth János 
Ném eth Mihály 
Orbán Éva
Ormosné Bodrogi Viola  
Paczolay Gábomé 
Pál Zoltán
Dr. Palásti Magdolna 
Pázsit György 
Pestality Antal 
Péter Imre 
Péter Imréné 
Péter Lászlóné 
Pintém é Szűcs Éva 
Rózsa Sándomé 
Simon Istvánné 
Som ogyi Erika 
Dr. Somogyvári János 
Soós Edina 
Soós László 
Stefánszky Sándor 
Szabadiné Farkas Éva 
Szabados Sándor 
Szabó Garbai József 
Szakái Ágnes 
Szakái Edit 
Szakái György 
Szakái Györgyi 
Szakái Györgyné 
Szakái Imréné 
Szalai Sándor 
Szanyi M iklós 
Szigeti Menyhért 
Szilágyiné Kosa Erzsébet 
Szitás Istvánné 
Szűcs János

Szüts József Általános Iskola
Takács Ferenc
Tápai Zita
Tar Lajos
Tamé Sári Mária
Tegzes Sándor
Temyák Jenő
Tóth István
Tóth Péter
Tóth Zoltán
Tyavoda Julianna
Validál Bt.
Varga István 
Varga-Sabján Gyula 
Városi Könyvtár 
Vas Lívia 
Vass Márta 
Dr. Ván Lajos 
Dr. Vancsura János 
Dr. V ilonya Balázs 
V incze Ferenc 
Dr. V iszm eg Sándor 
W éber Mihály 
Zsebő Károly 
Zsigm ond Károlyné

S IÓ F O K
Tóth В aranyi Antal 

S O L  T S Z E N T IM R E  
Herpai Istvánné 

S O P R O N  
Vincze Katalin 
Szeri Attila 

S Z E G E D  
Ulakcsai Piroska 

S Z E K S Z Á R D  
Ulakcsai Anna 
Ulakcsai Ágnes 

S Z E N T E N D R E  
Rajnáné Magyar Magdolna 

T Á Z L Á R  
Szabadi Pál 

V E S Z P R É M  
Gaál Antal

414



Színes képek jegyzéke
1. Római kori bronz katonai diploma elő- és hátlapja. Tajó.
Thorma János Múzeum 66.28.1.
Kiss Béla felvétele.

2. Bronz lószerszámveretek honfoglalás kori női sírból. Kiskunhalas, KISZ-lakótelep. 
Thorma János Múzeum 68.27.1-4., 10-12.
Kiss Béla felvétele.

3. Arany kaftánveretek honfoglalás kori női sírból. Balotaszállás, Pap tanya.
Thorma János Múzeum 61.70.1-16.
Kiss Béla felvétele.

4. Aranyozott bronz lószerszámdíszek. Balotaszállás, Pap tanya.
Thorma János Múzeum 61.70.20-32.
Kiss Béla felvétele.
5. Középkori bronz körmeneti kereszt. Zsana.
Thorma János Múzeum 70.10.1.
Kiss Béla felvétele.
6. Torques. A  balotapusztai előkelő kun asszony sírlelete.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.1.
Képessy Bence felvétele.

7. Hegyikristály csüngő. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.5.
Képessy Bence felvétele.

8. Dísztű. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.6.
K épessy Bence felvétele.
9. Préselt díszveretek, gyűrű és ezüst csat. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.7., 147.
K épessy Bence felvétele.
10. Fejdísz karikái és fülbevalópár. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.61-146.
Képessy Bence felvétele.

11. Karperecek. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.2—4.
Képessy Bence felvétele.
12. Serlegtöredék. Balotapuszta.
Magyar Nemzeti Múzeum 1893.54.8-9.
Képessy Bence felvétele.
13. III. Ioannész Vatatzész nikaiai császár (1222-1254) arany érem elő- és hátlapja. Balota
puszta.
Magyar Nem zeti Múzeum 1893/102.
Képessy Bence felvétele.
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14. Kígyóspusztai övcsat.
Magyar Nem zeti Múzeum 61.64.1.
K épessy Bence felvétele.
15. Halas és térsége Lázár deák 1528-ban m egjelent térképén. Halas és Zenkalas m ező
városok Segedeintől (Szeged) nyugatra.

16. C sésze a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből.
Magyar Nem zeti Múzeum 55 .460 .1.c.
K épessy Bence felvétele.

17. Veretek a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből.
Magyar Nem zeti Múzeum 55 .460 .5 -9 .
K épessy Bence felvétele.

18. Gyűrűk a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből.
Magyar Nem zeti Múzeum 55.460.2—4.
K épessy Bence felvétele.
19. A  kiskunhalas-bodoglárpusztai kincslelet.
Magyar Nem zeti Múzeum 1941.9.1-18.
K épessy Bence felvétele.
20. Kiskunhalas 1693. évi pecsétje egy 1788. február 21-én kelt okiratról.
Bács-Kiskun M egyei Levéltár IV. 1515. A. 2. 1687-1848/50.

21. A Kiskunhalasi Református Egyházközség 1810. évi pecsétje egy 1858. július 18-án kelt 
okiratról.
Magángyűjtemény.

22. A  Jászkunságnak 1746. március 19-én Mária Terézia által adományozott címere.
Jász Múzeum.

23. Kiskunhalas 1755. évi pecsétje egy 1759. augusztus 28-án kelt okiratról.
Bács-Kiskun M egyei Levéltár IV. 1504. С. П. 1759. fasc. 2. no. 13.

24. Kiskunhalas 1755. évi pecsétjének színes képe Tooth János várostörténetéből (1808.) 
Bács-Kiskun M egyei Levéltár Kiskunhalasi Részlege.

25. Kiskunhalas 1844. évi nagyobb pecsétje egy 1852. november 28-án kelt okiratról. 
Magángyűjtemény.
26. Kiskunhalas 1844. évi kisebb pecsétje egy 1853. május 10-én kelt okiratról. 
Magángyűjtemény.

27. Kiskunhalas címerének színes képe. 1880-as évek.
Magyar Országos Levéltár V. 5. Altenburger-Reső pecsétgyűjtemény 23. cs. Pest vármegye 
262.

28. Kiskunhalas 1973. évi szocialista címere.
Thorma János Múzeum.

29. Kiskunhalas 1992. évi megújított címere.
Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalas.
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1. Római kori bronz katonai diploma elő- és hátlapja. Tajó

2. Bronz lószerszámveretek, honfoglalás kori női sírból. Kiskunhalas, KISZ-lakótelep



3. Arany kaftánveretek honfoglalás kori női sírból. Balotaszállás, Papp tanya

4. Aranyozott bronz lószerszámdíszek. Balotaszállás, Papp tanya



5. Középkori bronz körmeneti kereszt. Zsana

I /

6. Torques. A balotapusztai előkelő kun asszony sírlelete



7. Hegyikristály csüngő. Balotapuszta

8. Dísztű. Balotapuszta



10. Fejdísz karikái és fiilbevalópár. Balotapuszta

9. Préselt díszveretek, gyűrű és ezüst csat. Balotapuszta



11. Karperecek. Balotapuszta

12. Serlegtöredék. Balotapuszta



13. III. Ioannész Vatatzész nikaiai császár (1222-1254) arany érem elő- és hátlapja. Balotapuszta

14. Kígyóspusztai övcsat
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15. Halas és térsége Lázár deák 1528-ban megjelent térképén. 
Halas és Zenkalas mezővárosok Segedeintől (Szeged) nyugatra.

16. Csésze a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből



17. Veretek a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből



18. Gyűrűk a kiskunhalas-fehértói kincs leleteiből

19. A  kiskunhalas-bodoglárpusztai kincslelet



20. Kiskunhalas 1693. évi pecsétje egy 1788. február 21-én kelt okiratról

21. A  K iskunhalasi R eform átus E gyházközség 1810. évi pecsétje  egy 1858. jú liu s  18-án kelt ok ira tró l



22. A Jászkunságnak 1746. március 19-én M ária Terézia által adományozott címere

2 3 . K isk u n h a la s  1 7 5 5 . é v i p e c s é t je  e g y  17 5 9 . a u g u sz tu s  2 8 -á n  k e l t  o k ira tró l



24. Kiskunhalas 1755. évi pecsétjének színes képe Tooth János várostörténetéből (1808.)



25. Kiskunhalas 1844. évi pecsétje egy 1852. november 28-án kelt okiratról

2 6 . K isk u n h a la s  1 8 4 4 . é v i k is e b b  p e c s é t je  e g y  1853 . m á ju s  1 0 -é n  k e l t  o k ira tró l



27. Kiskunhalas címerének színes képe. 1880-as évek



28. Kiskunhalas 1973. évi szocialista címere

29. Kiskunhalas 1992. évi megújított címere
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