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Tisztelt Olvasóink, kedves Barátaink! 

Bizony, sokszor elgondolkozunk valamely fát elnézvén, vajon a gyökér vagy a szél mozgatja-e, melyik 

a törvény a fa számára. Látszólag a szél lengeti, borzolja az ágait, olykor el is nyomja a szélirányba. 

Ám ha alaposabban megnézzük, rá kell jönnünk, mégiscsak a gyökérben rejlik a törvény. Ha a gyökér 

erős, a szél nem csavarhatja ki a fát; ha a gyökér életképes, sokszor megújulhat a fa. A költő szavai 

szebben mondják: 

„Házunk előtt a körtefa hibátlan/ és teljes, mint a mindenség maga,/ bővelkedik életben és halálban,/ s 

ragyog ezernyi fényes csillaga,// ha szél cibálja, s mégis mozdulatlan,/ mert jobbra-balra pontosan 

kimért/ a hely, ameddig, minden indulatban/ s minden időben, bozontos fejét// még biccenti s 

biccentheti, mert addig/ még tartja a gyökér, még engedi/ a törzs, s ha áll, ha ide-oda hajlik,//  ha nap 

süti, ha vihar lengeti,/ önmaga úgy is: törzsben és gyökérben/ a törvény, mely mozgatja, nem a 

szélben!” (Markó Béla: Feljegyzés egy boldog körtefáról)  

Egy-egy település, egy-egy tájhaza helytörténetírása is a gyökérzettel foglalkozik. Arra keresi a 

választ: hogyan, mitől, kiktől „önmaga” egy falu, egy város, egy kistáj.  Milyen hatások, események, 

személyek formálnak, vagy deformálnak egy-egy közösséget. Mi az általános és mi az egyedi ott.  

A Kerekegyházai Lokálpatrióták Egyesületét is ilyen törekvések vezetik. Érdeklődő barátainkkal 

együtt kívánjuk beszínezni a helyi történetírás fehér foltjait. Kívánjuk meglátni, milyen okok, 

körülmények miként befolyásolták településünk életét. Nagy kérdés, mikortól is Kerekegyháza 

Kerekegyháza; mikortól „önmaga” ez a település. Az alapítási ötlet felmerülésétől? Az első vagy az 

utolsó üres telek eladásától? Az első lakóépület felépítésétől? Az első templom felépítésétől? A 

községháza felépítésétől? Nem könnyíti meg a választ az eddigi alapítási ünnepségek sora: 1907, 1936, 

1957, 2006, hogy csak párat említsünk. Ám ezek az aktuális emlékezetpolitika eszközei. Ha mélyebbre 

tekintünk, akkor mégiscsak azt kell mondanunk, hogy településünk akkortól önmaga, amikor saját 

életét szervezhette, élhette, szabályokat alkothatott és azokat végrehajthatta. Ez az időpont 1862. 

Éppen 160 esztendeje, amikor az itt megtelepedett közösség az első elöljáróságát választotta meg. 

Farkas József (1832-1916) az első választott községi bíró (a nagy alapító, Farkas János atyai 

féltestvére). 1862 az alapító Jászárokszállás helyi jogáról való elszakadás éve. Az első önálló 

költségvetés éve. Kerekegyháza igazi születése!  

E lapszámban és a következőkben is, ezzel a kérdéskörrel kívánunk átfogóan foglalkozni.  

Helyet kaptak még lapszámunkban egy jó hangulatú ötvenéves osztálytalálkozó képei és szavai. 

Olvashatják a 75 évvel ezelőtti jogi népszokás-gyűjtés második részét. Magyar emberhez legméltóbb 

az, amikor önmagát műveli, s közben megismeri elődei életét. Tartsanak velünk, figyeljék a 

Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesületének rendezvényeit, kutatási eredményeit 2023-ban is!  
 

Áldott, szép Karácsonyt, jó egészséget kíván Olvasóinak és Barátainak  

a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete! 

Helytörténet hitelesen és igényesen: 
figyelje a Kerekegyházi Lokálpatrióták rendezvényeit, újságjait! 

www.keloegy.hu 
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Hetvenöt éve gyűjtött kerekegyházi jogi néphagyományok (II. rész)  

Gyűjtötte: dr. Kispál Ferenc betétszerkesztő bíró 

Az eddigi kerekegyházi helytörténetírásban még nem említett forrást mutatunk be. E forrás az 1939 és 

1948 közötti időben keletkezett; a Györffy István professzor által kezdeményezett és az 

igazságügyminisztérium által támogatott jogi népéletkutatás keretében. A mai Bács-Kiskun megye 

területéről 8 gyűjtés ismert. Dr. Kispál Ferenc Kerekegyházán gyűjtött jogi népszokásokat, 75 éve, 

éppen 1947-ben.  

 „Jelentésében egy hosszú és részletes, a társadalomnéprajz, így a jogi néprajz szempontjából lényeges 

településtörténeti bevezető után szól a jogi néphagyományokról. Nem lényegtelen, hogy a gyökereiben 

Jászárokszállás révén a Jászsághoz, Kunszentmárton révén a Nagykunsághoz, Fülöpszállás miatt pedig 

a Kiskunsághoz erősen kötődő települést 1862-beli községi alapítása előtt jászok és kunok, ezt 

követően a magyarok mellett  tótok és svábok is lakják. Az etnikain túl a vallási megoszlást is számba 

veszi,  s utal a társadalmi rétegződés legjellemzőbb vonásaira. A jogszokások tekintetében az 1947-ben 

végzett gyűjtés kapcsán többször is sajnálkozását fejezi ki, hogy a régi jász és kun szokások már nem 

élnek az erősen polgárosuló községben. Mint élő hagyományt említi viszont a családi jogi szokások 

vázlatos áttekintése során a gyámság sajátos formáját, az özvegyasszony gyámi szerepét, szűkszavúan 

szól a leánykérésről, az egyházi esküvő meghatározó szerepéről, s felhívja a figyelmet az 

örökbefogadás környékbeli gyakorlatára. Az öröklési joghoz fűzött rövid, utalásszerű válaszok egyik 

legértékesebbje a már nem élő, de még tudott jász szokás idézése, amely szerint a lánygyermekek az 

ingatlan vagyonból nem örökölnek, valamint a vagyonmegosztás formáinak részletezése is.” 

E bevezetést Kőhegyi Mihály és Nagy Janka Teodóra írta; a forrást, dr. Kispál Ferenc munkáját pedig 

egészében közzétették a CUMANIA (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének 

Évkönyve) 15. számában (1998) a Bács-Kiskun megyei jogi népszokások című dolgozatban. Kispál 

Ferenc településtörténeti bevezetőjét – amely Vincze Ferenc: Kerekegyháza gazdaságföldrajza (1942) 

című doktori értekezésére épül – csak a talán nem annyira közismert részeiben közöljük. 

A jogi népéletre vonatkozó anyag első részét 2022. évi első számunkban közöltük.  

„Házassági vagyonjogi szerződés kötése nem szokás. A férfi és az asszony vagyontárgyait nem 

különítik el élesen. A jószág marhalevelét rendszerint a férfi nevére, a házasság tartama alatt szerzett 

ingatlanokat pedig a férfi és az asszony nevére közösen írják. A volt különös jász-kun jogszabályokat 

még a jászok és kunok sem ismerik.  

Az új házasok különélésre [a szülőktől, KT] törekszenek. A rokonság, a rokonok vagyoni kapcsolatai 

és a rokoni közösségek tekintetében nincs felemlítésre méltó.  

A község lakói vallásosak. Ezért a válás ritkán fordul elő. Vadházasságban, mint a törvényes 

házasságok kívül élőket nevezik, kevesen élnek. Ha máskor nem, de egyik fél halálos ágyán 

rendszerint utólagos házasságkötéssel törvényesítik együttlétüket. A vadházas nő használja élettársa 

nevét. Az együttélésből vagyonjogi követelések nem származnak.  

A házasságon kívül született gyermekek száma csekély. Zabigyereknek nevezik. Inkább tiltott nemi 

érintkezésből születnek. Utólagos házassággal való törvényesítésük gyakori.  

Az öröklési jog területén a leszármazók öröklése esetén különbséget tesznek az ági és a szülők 

szerzeményi vagyona között. Az ősi vagyon fenntartásához nem ragaszkodnak, azt elidegeníthetőnek 

tartják. Az anya korábbi halála esetén a felnőtt korú gyermekek azonnal követelhetik az egész anyai 

örökséget.  

Az általános öröklés szabályai a szokásosak. Régi, de nem élő jász szokás, hogy a lánygyermekek az 

ingatlan vagyonból nem örökölnek, s pénzben elégítették ki őket. Utat engednek a törvényes 

öröklésnek. Egyenes ági leszármazó hiánya esetén gyakori a végrendelkezés. Az általános öröklésnél 

minden gyermek mindenből természetben részesül.  

A vagyon megosztásánál az ingatlanokat feldarabolják és természetben osztozkodnak. Az érték szerinti 

kiegyenlítéssel való megosztás nem szokás, aminek indoka a két világháborút követően a pénz 

értékállandóságának bizonytalansága.  
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Az ingók feldarabolása nem szokásos. A megosztásnál szabály, hogy aki oszt, nem választ. Kiskorúak 

esetén a legfiatalabbat illeti az első választás joga. A magasabb (egyetemi) kitaníttatás értékét 

betudják. Tulajdonközösségben nem maradnak, s közösen nem gazdálkodnak. A kötelesrész 

intézményét ismerik. Az általános kitagadási okokat ismerik.  

Az idősebb tanyai gazdálkodó rendszerint átadja a vagyonát gyermekeinek, és ő maga községbeli 

házába költözik, s mintegy nyugdíjba megy. Az osztozkodást rendszerint rábízza a gyermekekre. 

Ilyenkor ajándékozási szerződést kötnek, rendszerint közjegyző előtt. A szülő beltelki házát 

rendszerint magának tartja meg, és az ajándékozási szerződésben holtig tartó haszonélvezeti jogot vagy 

életjáradékot biztosít magának. Mindezt rendszerint telekkönyvileg is biztosítják. A gyermek az átvett 

vagyont szülője életében is elidegenítheti.  

Végrendeletet általában gyermek nélküli elhalálozás esetére, vagy többszöri nősülés esetén készítenek. 

Az egész vagyonról intézkednek ilyenkor.  

Hagyományrendelés ritka. A végrendeletet rendszerint a községi jegyzővel készíttetik el. A szóbeli 

végrendelet ritka, rendszerint a halálos ágyon lévő nyilvánítja így ki végakaratát. Ilyenkor gondolnak a 

törvény előírásaira, tanúknak rendszerint a községi jegyzőt, segédjegyzőt, egy elöljárót és a kisbírót 

hívják.  

Örökösödési szerződést nem kötnek. Gyermek nélküli házasoknál szokásos a kölcsönös végrendelet. 

Helyettest [helyettes örököst, KT] nem rendelnek. A végrendelet visszavonása nem fordul elő.  

A végrendelkező akaratát tiszteletben tartják, perrel nem szokták megtámadni.  A végrendelet 

szándékos elmulasztása gyakori, s a törvényes öröklés szabályaihoz tartják magukat. Szokás, hogy 

lemenők nemlétében az életben lévő szülő vagy nagyszülő nem örököl, hanem a testvérek.  

A házastárs öröklésénél a hitvestársi öröklés szabályaihoz tarják magukat. Az özvegyi haszonélvezeti 

joga érvényesül. Annak megszorítása nem fordul elő. Az özvegy férjnek nincs haszonélvezeti joga 

felesége vagyonából.  

A halott jogai tekintetében síremlék állítása szokásos. A halottal a koporsóba az imakönyvét, olvasóját 

és pipáját szokták tenni. A gazdagabbaknál a halotti tor szokásos.” 

Kerekegyháza, 1947. július 31-én  

dr. Kispál Ferenc betétszerkesztő bíró 

káté 

Évfolyam találkozó 
 

2022 október 8-án tartottuk az 

50(+1) éves évfolyam talál-

kozónkat a Beretvás Borház-

ban. Tanáraink közül Szabó 

Elemérné Adélka néni és Batka 

Marika néni tisztelte meg 

jelenlétével az összejövetelt. 

Bertók Kati néni sírjára ki-

vittük a megemlékezés virágait 

A finom ebéd után jó hangulatú 

beszélgetés, közös énekelgetés 

következett. 

Felidéztük diákéveinket, felele-

venítettük a régi történeteket, 

még „sóderoztunk” is, mint az 

egykori tábortüzeknél. 

Azzal váltunk el, hogy látjuk 

egymást az 55 éves találkozón! 

Baksáné Szabó Éva 
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Ilyenek voltunk 

 

 
 

Adélka néni emlékei 
1963-ban költöztem családommal együtt Kerekegyházára. Ez a most találkozott kis csapat – a fiammal 

együtt – akkor indult első osztályba. Fiatal tanító néniként akkor néztem először szembe ezekkel a 

mostanra már kicsit megfakult, de akkor még ragyogó szemekkel. Az akkori ragyogást azok a 

pillanatok idézik amikor az unokáikról mesének! 

Beszélgetés közben eszembe jutott néhány apró csíny, közös emlék: 

– Megtörtént, hogy gyakorlás helyett az ifjú zongorista a nevét belevéste a hangszerbe. 

– Egy fiú a kötelező védőoltás elöl a pad alá bújt. 

– A lányok néptáncoltak és a kalocsai párnatánca közben a „mars”-nál lerepült a papucs, ezért 

később a lábukra gumizták. 

Eszembe jutottak a tanítás utáni énekkari próbák, bizony időnként már untuk, fáradtak voltunk, de az 

Arany emléklap, amit a megmérettetésen kaptunk kárpótolt bennünket.  



5 
 

160 éve önálló Kerekegyháza! 
 

Kedves Olvasó! 

Már több írásunkban foglalkoztunk a török időkben elnéptelenedett Kerekegyháza puszta 

Jászárokszállás általi megváltásával (1745. évi Redempció), a puszta tagosításával, felosztásával, majd 

1857-es újratelepítésével, tehát a mai Kerekegyháza megalapításával kapcsolatos eseményekkel. 

Kiadványunk 2020. évi 2. számában Ficzek János pusztabírót, falualapítót bemutató írásunkban már 

írtunk arról is, hogy a megalakulást követően a településen élők el akartak szakadni Árokszállás 

anyatelepüléstől. Ezen törekvések során számtalan beadvány készült a Helytartótanács, a 

Kunszentmiklósi Cs. és Kir. Járási Kapitányság, a Jászberényi Cs. és Kir. Főkapitány és természetesen 

Árokszállás közgyűléséhez. Mivel ezen kérelmek nem találtak meghallgatásra, „zendülés” volt 

Árokszállási Kerekegyházán: ismeretlenek felgyújtották Ficzek János pusztabíró tanyáját, az 

anyatelepülés engedélye nélkül önálló elöljáróságot választottak, és nem fogadták el az anyatelepülés 

irányítását. 

(bővebben: http://keloegy.hu/a-falutelepito-ficzek-janos) 

Az önállósodás első fontos érdemi lépését az árokszállási közgyűlés 1860. február 23-i ülésének 

jegyzőkönyve tartalmazza: 

„Felolvastatván a nagy tekintetű Cs. Kir. Főkapitányság január 06-án 7404 sz, a. kelt kegyes rendelete: 

melly szerint 6843. számú leírata kapcsában a Kunszent Miklósi Cs. Kir. Járási Kapitányság ismételve 

hozzá terjesztett 3886. sz. a. azon felíratát, mellyben az Árokszállási Kerekegyházi pusztán elöljáróság 

szervezését, községház, és iskola építését újabban szorgalmazza az égető szükség komoly 

megfontolása mellett kellő tárgyalás alá venni rendeli, s ezen fontos ügyet az említett pusztán alakuló 

viszonyok, a magas kormány, és közbirtokosság érdeke kívánalmaihoz képest eredményes 

megoldáshoz vezetni ajánlván, a közbirtokosság az ügyre vonatkozó határozatát elvárja. Miután a 

helybeli kisebb birtokosok egy nevezetesebb része Kerekegyházának távolsága miatt, ottani birtokait 

köztudomás szerint elárúsította, és azon birtokok eladása folytán, az új község majd nem egészében 

idegenekből áll, e szerint az Árokszállási községi pénztárt többé Kerekegyháza adminisztrációjára 

teendő kiadásokkal terhelni méltányos nem leendvén, annak Árokszállás községtől javaslatba hozott 

függetlenítését a képviselő testület elfogadja, és az ottani házhelyek árából befolyt, de csak 

Árokszállási birtokosokat illető összeget a jelenleg alakuló Kerekegyháza község szükségei pótlására 

különösen középületekre olly feltétel alatt által ajánlja; hogy a Kerekegyházán földeket, és ház 

helyeket szerzett idegen birtokosoknak, ezen adomány jótékonyságábani részesítése miatt azon 

Árokszállási törzsök birtokosok kik Kerekegyházán szintén birtokosok maradnak az uj községben 

középületek felállítására, netalán kivetendő községi pótadótól, a 10 függetlenítéstől számítva tíz évek 

elforgásáig egészen mentesek leendenek, és ezen czélokra teendő adózás alá nem vétethetnek. 

Továbbá a községi ház helyekből befolyt szép mennyiségű pénz összeg mellet által adandónak rendeli 

ezen képviseleti testület a Kerekegyházán Árokszállás községet illető Csárdát; hogy az abból befolyó 

jövedelem 1860. november 1. napjától kezdve szintén az uj község szükségeire fordíttatassék. Melly 

ajánlatok felsőbbi jóváhagyása alkalmával Árokszállás község egyszersmind kimondani kéri; miszerint 

Árokszállás község pénztárából, valamint Kerekegyháza hivatalnokait fizetni nem köteles, azonképpen 

az itteni birtokosság és lakosságtól Kerekegyháza felsegéllésére többé áldozatok nem követelhetők; és 

ezentúl minden közterhek egyedül az új község beli birtokosság, vagy lakosságra nehezülendnek, az 

Árokszállási birtokosság által középületekre fordítani rendelt, és oda adományozott házhelyek árának 

egy részén pedig a képviselő testület minden egyéb szükségesnek mutatkozó középületek előtt 

legelőször az iskola felépítését óhajtja létesítetni. Kiadta: ……. György jegyző” 

(Forrás Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Jászkun Kerület 

Alkapitányának Elnöki iratai 1863-66. kötet 2686-1862. irat.,  

(http://keloegy.hu/media/files/kutatas/2686-1862%20%C3%BCgyirat.pdf) 

Persze a közgyűlési döntés ellenére még évekig nem történt érdemi lépés az önállósodás kérdésében, 

tovább folytatódott a kérvényezés, az önállóság követelése. 

http://keloegy.hu/a-falutelepito-ficzek-janos
http://keloegy.hu/media/files/kutatas/2686-1862%20%C3%BCgyirat.pdf
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Ezen évekig tartó viták, kérvényezések, követelések aztán 1862-re meghozták gyümölcsüket. Jász-

Kerekegyháza 1862-ben elszakadt az anyatelepüléstől, és önálló községgé vált! Ez az önálló 

Kerekegyháza megszületésének éve volt.  

Ki is számolhatna be ennek körülményeiről hitelesebben, mint maga balatoni Farkas József, a frissen 

megválasztott főbíró 1862-ben készült jelentésében, melynek részleteit idézzük: 
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