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Folytatás a 3. oldalon

Kérjük, hogy akik segíteni tud-
nak beazonosítani a képen lát-
ható személyeket, azt kérjük 
valamelyik elérhetőségünkön je-
lezzék felénk.

Nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1936 már-
ciusában Kunkerekegyházán helyi nép-
szavazás zajlott a puszta hovatartozásá-
ról, majd 1936 őszén született meg az a 
belügyminiszteri rendelet, amely máig 
hatóan eldöntötte a vitát, s Kerekegyháza 
községhez csatolta Puszta-kerekegyhá-
zát jó hétszáz lakossal. Ezzel megszűnt a 
korabeli lapok által csak „közigazgatási 
csodabogár” helyzetnek nevezett állapot, 
melyben közigazgatásilag a harminchat 
kilométernyire fekvő Kunszentmiklós-
hoz tartozott e pusztarész. 

De hogyan is jött létre, miért is alakult 
ki ez a „közigazgatási csodabogár” hely-
zet, ahogyan az egyik korabeli kecskemé-
ti lap nevezte? Eleve ezt akarták? Vagy 
csak így sikerült? Netán más áll a hát-

térben? Maga a tény, miszerint 1937-től 
közigazgatásilag Kerekegyházához csa-
toltatott Kunszentmiklósi-Kerekegyháza, 
sokak számára ismert, ám előzményei 
már kevésbé. Pillantsunk vissza néhány 
évszázaddal korábbra! 

Ha nagyobbat lapozunk vissza a his-
tóriába, akkor tudhatjuk, hogy a puszta 
ezen szegelletében helyezkedett el az Ár-
pád-házi királyok ideje alatt az egykori 
Hercegegyháza nevű templomos falu. 
Temploma helyét ma kettős kereszt jelzi. 
Hercegegyháza templomának régészeti 
emlékeiről, s a településről Siklósi Gyula 
közismert tanulmányában olvashatunk. 
A török hódoltság alatt elnéptelenedett, 

Képes pillanatok Kerekegyházáról...

80 esztendeje történt...
Kimúlt a „közigazgatási csodabogár” 

Népszavazás Kunkerekegyházán

Folytatás a 2. oldalon
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majd pásztorkodó népesség által lakott 
kerekegyházi puszta észak-nyugati 1/6 
részét a jász-kun redemptio során 1745-
ben Kunszentmiklós város váltotta meg 
akkori 1.666 „Rhénes” forint és 40 dé-
nárért. [Kunszentmiklós saját területe 
12.900 forint volt, az általa még megvál-
tott orgoványi puszta 8.500 forint volt. A 
teljes Jász-Kunság visszavételi ára 580.000 
korabeli rhénes aranyforint volt. A rhé-
nes a ’rajnai’ név korabeli latinos alakja. 
A rajnai aranyforint az akkori Európa 
egyik legértékesebb valutája.] A megvál-
tásból következett, hogy a kerekegyhá-
zi pusztának ez a része közigazgatásilag 
Kunszentmiklóshoz tartozóvá vált.

Az 1745-ös jász-kun redempció előz-
ményeként a Jász Kerület, a Kiskun és a 
Nagykun Kerület (együtt a Hármas Kerü-
let) erősen megszenvedte a török hódolt-
ságot és a török kiűzésével járó pusztítást. 
A hadak elvonulása után a Jászságban 
1156 adózó családfőt írtak össze, a Kis-
kunságban 279-et, a Nagykunságban 22 
ilyen volt. Kiürült a Magyar Királyságot 
uraló Osztrák Császárság államkasszá-
ja is, ezért a rossz emlékű I. Lipót, mint 
magyar király a Hármas Kerületet, annak 

egész területét és lakosságát 1702-ben 
eladta a Német Lovagrend nevű testület-
nek, amely jó befektetést remélt az ügy-
letben. 

Ezzel a Hármas Kerület igazgatása a 
Német Lovagrend kezébe került, de az 
egyes kerületek és a települések igazga-
tása már nem. 1715-ben az országgyűlés 
ráébredt arra, hogy a Hármas Kerület, 
mint a Szent Korona birtoka, nem lett 
volna eladható (mondjuk, a Habsbur-
gokat egy-egy magyar alkotmányossági 
kérdés soha nem izgatta), ezért záloggá 
változtatták a jogviszonyt és ígéretet tett 
az Országgyűlés a visszaváltásra. Igaz, az 
államkincstár kongott, de ígérni tudtak.

A három kerület számára az eladás, 
illetve zálogba adás azzal járt, hogy el-

veszítette addigi szabad jogállását és a 
jobbágyihoz hasonló, alávetett státusba 
kerültek a kerületek addig szabad jogállá-
sú lakói. Elveszítették vám- és harmincad 
alóli mentességüket is, egyéb kedvezmé-
nyeiket. Ténylegesen jobbágyi terheket 
(robot, kilenced, stb) azonban nem visel-
tek, mert a kerületek ezeket évi egy ösz-
szegű taksával megváltották.   

Az Országgyűlés ígérete ígéret maradt, 
ezért a három kerület települései úgy lát-
ták, hogy a  szabadságuk visszaszerzése 

érdekében maguknak kell cselekedniük. 
Időközben elhalt Lipót király, majd a 
korlátolt III. Károly is, az 1740-ben trón-
ra lépő Mária Terézia királynőnek vi-
szont katonára lett szüksége, mert hosz-
szasnak ígérkező háborúságba kezdett a 
poroszokkal. Az ország nádora, egyben 
a jászok és kunok ispánja (főkapitánya), 
Pálffy János is szorgalmazta a Hármas 
Kerület ügyének megoldását. 

 Ezért 1745. május 6. napján Mária Te-
rézia kiadta az ún. redempciós oklevelet, 
amelyben hozzájárult, hogy a Hármas 
Kerület 580.000 rajnai aranyforint elle-
nében megváltsa a szabadságát. 

Országgyűlésünk ezért 2014-ben má-
jus 6. napját nevezte ki a jász-kun önmeg-
váltás emléknapjává! Maga a redemptio 
(ejtsd: redempció) latin kifejezés, vissza-
váltást, visszavásárlást jelent. 

Bizony, érdekes abba belegondolni, mi-
ért is tud oly nehezen közismertté válni 

a jász-kun redempcio, azaz önmegváltás. 
A magyar történelemnek, s a nemzet-
nek fontos részét kitevő jász és kiskun, 
nagykun népesség önmegváltása a 21. 
században nem divatos téma, hiszen a 
gazdaság által irányított politikai életnek 
éppen nem öntudatos, eleik példáját is-
merő-követő népességre van szüksége. 
Ma a szüntelen fogyasztás-ürítés-vásár-
lás folyamatában élő választópolgárnak 
sem saját, sem közössége sorsán nem il-
lendő változtatni – s egy idő után nem is 

80 esztendeje történt...
Folytatás az 1. oldalról
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mer –, nem is tud változtatni, hanem a 
kereskedelmi televíziókból áradó szóra-
koztatóipar gondoskodik tudata gyarma-
tosításáról. Az önirányító, áldozatvállaló 
közösségeket nem kedveli a pénztőke. 
Másrészt pedig mára már az önszervező-
dő és önirányító közösségek kialakítása 
sem könnyű, oly sok eltérő világkép, vi-
lágmagyarázat létezik.

Holott a jász-kun önmegváltás olyan 
példa, amely párját keresi, szerte a vi-
lágban! Itt nem egyszeri virtusról volt 
szó; nem valami gyors forradalmi he-
vület zajlott, hanem tervszerű folyamat, 
amelynek során a jász, kiskun, nagykun 
közösségek maguk által magukra kivetett 
komoly pénzösszegeket a saját vagyo-
nukból előteremtettek, a saját szabadsá-
guk érdekében! 

A határidő meglehetősen rövid volt, 
1745. június 24-ig kellett letenni a te-
mérdek summa pénzt, amelyből 500.000 
aranyforint a redempciós díj volt, 80.000 
forint pedig az ún. „földesúri fejleszté-
sek” díja. 122.000 aranyforintot a három 
kerület lakossága adott össze, s nem 
kevés kölcsönt is fölvettek. Az egyes te-
lepülésekre egy bizonyos kulcs szerint 
jutott a megváltási ár valamekkora része.  
A települések pedig meghatároztak egy-
ségnyi birtokokat – a tőkeföldet – ame-
lyeket egy-egy család válthatott meg. Ha 
több pénzük volt, akkor több tőkeföldet 
válthattak. Egy tőkeföld (korabeli más 
elnevezésekkel: juss, szállás, forintos 

föld) általában három részből tevődött 
össze: az ún. szállásjussból vagy tanyai 
kaszálóból; egy szántóföldi részből és egy 
második kaszálóból. Az a család, amely 
legalább egy egész tőkeföldet meg tudott 
váltani, redemptus családnak minősült. 
Az, amelyik csak egy tőkeföld részét volt 
képes megváltani, irredemptusnak mi-
nősült, míg azok, amelyek nem voltak ké-
pesek megváltási összeg előteremtésére, 
zsellérekké váltak. A redempciós jogok 
a tőkeföldhöz kapcsolódtak, az a család, 
amely eladta a tőkeföldjét, kiesett a te-
lepülési jogrendszerből, ha nem maradt 
redempciós földje. Az egyes települések 
a közkasszából is váltottak meg földte-
rületeket, többnyire azokon helyezték el 
a temetőket, az egyházi földeket, stb. Ha 
ezen túl is maradt pénzük, akkor más, 
önmegváltásra anyagi erő híján nem ké-
pes települést vagy településrészt is meg-
váltottak, mint tette azt Kunszentmiklós 
a kerekegyházi puszta 1/6 részével és 
Orgovánnyal. [Az akkori pénz- és érték-
viszonyok teljesen eltérnek a maitól, de 
kb 40 aranyforint volt egy hízott ökörpár 
ára; viszont egy ökör sok mindent jelen-
tett, tőkebefektetést, igavonó állatot stb.]

A redemptusnak jogilag jussa volt a 
település egész határához, de az egyéni 
tulajdonát ott kapta meg, ahol kimérték 
a földjét. A korban is (azóta is) teljesen 
egyedi megoldásnak számít a földtu-
lajdonhoz kapcsolódó jogok léte. A re-
dempció következtében a három kerület 

addigi helyi autonómiája területivé vált. 
Megteremtődött a korai kapitalizáció és 
a parasztpolgári felemelkedés lehetősége 
számukra. 

Összességében a redempció megerő-
sítette a jász-kunság jogait, visszakapták 
személyes szabadságukat, semminemű 
földesúri függés nem alatt nem álltak, te-
lepüléseik teljesen az önkormányzás ta-
laján álltak, helyi választójog alapján vá-
lasztották a vezetőket. A Jászkun Kerület 
Fenyítő Törvényszéke pallosjogot kapott, 
azaz halálos ítéleteket is kiszabhatott. 
Visszakapták a rév- és vámmentességi 
jogukat, a települések dönthettek az ide-
genek befogadásáról, s a papválasztásról. 
Továbbra is a nádor maradt a jász-kunság 
főkapitánya. A nádor a király utáni má-
sodik országos kormányzati vezető volt. 
A Három Kerület tartozott ezért megfi-
zetni a mindenkori nádor tiszteletdíját 
(évi 3.000 aranyforint), valamint egysze-
ri 1.000 katonát tartozott felállítani, fel-
szerelni és ezt fenntartani. A redempció 
után és következtésben a jászkunság már 
nem annyira népi (etnikai) közösséggé 
és kötődéssé vált, hanem sajátos jogi kö-
telékké formálódott. Az egy-egy telepü-
lésre beköltözőknek el kellett fogadniuk 
a helyi normákat, szabályokat, a közös 
jogot; csak így érhették el a „lakosi jogot”. 

Ilyen módon került hát a kerekegyházi 
puszta ezen része Kunszentmiklós kebe-
lére, s innen folytatjuk a történetet. 

KT  

Képes pillanatok Kerekegyházáról...

Szüret a Virág családnál 1935 körül 
Fotó: Végh műterem Kerekegyháza. A képet Bűn Károlyné olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönet érte!

Folytatás az 1. oldalról
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„Kecskemét város törvényható-
sága, mint levelezőnk írja, ma Be-
niczky Ferenc főispán elnöklésével 
közgyűlést tartott, a melynek leg-
fontosabb tárgya a villamos vasút 
ügye volt. 

Kecskemét városa ugyanis a 
szomszédos Lajosmizse és Kere-
kegyháza községeket villámossal 
akarta összekötni, de mivel az 
állam sok nehézséget gördített e 
terv elé, a város elhatározta, hogy 
a személyközlekedést auto-moto-
ros kocsikkal tartja fönn. A teher-
szállítást gőzmozdonyos kocsikkal 
végezteti, a városban pedig felső 
vezetékes villamos vasutat épít.”

(Budapesti Hírlap 1900-03-01)

Kedves Olvasó!
Valószínű nem ismert Ön előtt, hogy 

a fent idézett döntés volt a kezdete a 
kerekegyházi vasútvonal 111 évvel ez-
előtti kiépítésének. 

A vasútvonal megépítése gyökere-
sen megváltoztatta az itt élők életét. 
Lehetőségeik kibővültek, könnyen és 
gyorsan megközelíthetővé vált tele-
pülésünk. A község bekapcsolódott 
az ország gazdasági vérkeringésébe, 
jelentősen felgyorsult Kerekegyháza 
fejlődése – kilépett a „pusztafalu” ka-
tegóriából –, és  Kecskemét közelében 
az 1930-as évekre dinamikusan fejlődő 
településsé vált. 

Sajnos vasutunk nem élte meg a 70 
évet. 1975. január 01-jén – mint gaz-
daságtalan szárnyvonalat – megszün-
tették, a síneket felszedték.

A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete és 
aVasúttörténeti Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a

„Kerekegyháza vasúttörténeti emlékei”
című közös kiállítás megnyitójára.

Helye:
Katona József Művelődési Ház

Ideje:
2016. április 23. 18 óra 

A kiállítást megnyitja:
Nagy József

a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumának titkára.

Vendég:
Kristófik Ferenc

nyugállományú vasúti tisztviselő, Kerekegyháza MÁV állomás
utolsó forgalmi dolgozója. 

Közös „vasúti nosztalgiázásra” hívjuk Önöket !
A kiállításon megtekinthető, hogyan nézett ki a korabeli állo-

más, milyenek voltak az  autómotoros kocsik, kik dolgoztak az 
állomáson, milyen volt a korabeli menetrend.

Azt is megtudhatja, hogy mikor érkezett meg az első, és mikor 
futott ki az utolsó vonat az állomásról.

A fentieken kívül még számtalan érdekességet kínál kiállításunk.

A kiállítás megtekinthető  2016. április 29-éig.

Villamossal Kekekegyházára? Sík Sándor
 Hársfák

Virágzó hársak hűvösében
Magányos csendben üldögéltem,
Nem is kívántam mást, csak éppen
  Lenni, mint a lomb.
Mikor már-már elszenderültem,
Egyszerre fölrezdült körültem
Egy álomhalk, valószerűtlen
  Földöntúli hang.
Száz méh, a hárs virága kelyhén
Illattal csordulóra telvén
Surrogja rezge szárnya nyelvén
  Léte mámorát.
E hárs alatt én hányszor ültem,
Önnön zenémben elmerülten
S önös figyelmem elkerülte
  Mind e halk zene.
Ki tudja, hányszor, s milyen hársak alján
Burkolt el engem ön zajomba csalfán
Csalóka ihlet – még csak meg se hallván
  Azt a más zenét,
Komoly lányát az Isten-adta csendnek,
Melyre a boldog angyalok kerengnek,
S melyben öröktől egy akkordban zengnek
  Isten és világ.
Szívem, ne sírj, még nincsen veszve semmi:
Tanulj a hárstól illatot teremni,
A csend dalának élő kelyhe lenni
 S búgni, mint a hárs!

Weöres Sándor
A hársfa mind virágzik...

A hársfa mind virágzik,
a csíz mind énekel,
a lomb sugárban ázik,
csak szíved alszik el.
 Nyílnak feléd a lányok,
mint ékszer-ládikók –
nem is figyelsz utánok,
kedved beszőtte pók.
Már csak hitet szeretnél,
szolgálnád Ég-Urát,
minden hiút levetnél,
viselnél szőrcsuhát.
A hársfa mind virágzik,
a csíz mind énekel,
a lomb sugárban ázik,
csak szíved alszik el.

A lapban megjelent anyagokról  bővebb információ honlapunkon olvasható!
Elérhetőségeink: Telefon: 70/385-8863

E-mail:  keloegy@gmail.com  Honlapunk: www.lokalpatriotak.kerekegyhaza.net
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„Azt beszélik, hogy tegnap Kere-
kegyházán a bíróválasztás következ-
ményeként „kiszáradtak” az összes 
vendéglők.”

(Kecskeméti Közlöny  1936. április 02.)
***

Hosszas kutatás után rábukkantunk 
Kerekegyháza első újságára, melyet 
1936. februárjában adott ki „Kere-
kegyháza” címmel  a Kerekegyházi 
Gazdasági Egyesület. 

A fejléc  szerint  ez már az I. évfolyam 
2. száma volt, és tervezetten évente 10 
alkalommal jelent meg  a kiadvány. 

A levéltárakban azonban csak ez 
az egyetlen szám található fel.  A lap 
főszerkesztője ifj. Dr. Bedő Béla, míg 
főmunkatársa Baán Tibor volt. 

 Ezen kiadvány kis híreiből sze-
mezgettünk néhányat:

– „Kitüntetés. Darabos Antal mező-
gazdasági munkást, dr. Móczár Antal 
gazdaságában eltöltött 25 évi hűséges és 
szorgalmas munkájáért a földművelés-
ügyi miniszter dicsérő elismerésben és 
100 pengő készpénz jutalomban része-
sítette. Január 26.-án Kárász József gaz-
dasági felügyelő, az egyesületben tartott 
szép ünnepség keretében az oklevelet 
átadta az ünnepeltnek.” [összehasonlí-
tásként: a Kerekegyháza újság egy szá-
mának ára ekkor 8  fillér volt. – a szerk.] 

– „Farsang. Az Ipartestület f.hó 1-én 
szép sikerrel álarcos jelmezbált rende-
zett. A szép jelmezek között első díjat 
nyert Zsigó Lászlóné és Kántor Ferenc, 
utóbbi a csunyasági versenyben „Négus” 
jelmezzel aratott nagy sikert.”

***

– „Gazda bál. Folyó hó 9.-én vasárnap 
tartotta egyesületünk farsangi táncmulat-
ságát, mely a várakozásnak megfelelően 
nagy sikerrel  zárult és egyesületünknek 
100 pengő jövedelmet hozott.”

***

– „Farsangi teaestély.  A róm.kath. 
egyház f. hó 23.-án tartja szokásos far-
sangi teaestjét, mely iránt máris nagy 
érdeklődés mutatkozik és az előjelek 
szerint szép sikerre számíthatnak.”

– „Hírek. Farsang és rügyező fák, majd 
fagyos tél. A szokatlan tavaszias januárt 
gondterhes arccal fogadták gazdáink, 
meglehetős ijedelmet okozott a rügye-
ző, kibontakozó természet, mely erősen 
fejlődésnek indította a növényzetet. Még 

időben jött az áldásos hótakaró és a rend-
kívüli hideg szerencsénkre nem később 
érkezett, így csak a fejlődésben előrehala-
dott korai gyümölcsfákban tett kárt.

Ijedelmünkért haszon a januári bőven 
jutott áldás, mely pótolta azt a nagy hi-
ányt, melyet az elmult nyár és koraősz 
csapadék szegénysége okozott.

Más országokban még erősebb volt a 
januári felmelegedés, igy Dalmáciában 
már vigan fürdöttek a tengerben és a 
cseresznye is megjelent a piacon, a cso-
daszámba menő gyümölcsnek nagy ke-
lendősége volt.

Azóta világszerte nagy havazások, 
rendkívüli zord hideg és óriási fagykárok 
vannak.”

***

– „Bába választás. Folyó hó 12.-én 
választotta a községi képviselő testület 
dr. Markó Jenő főszolgabíró elnöklete 
mellett, egyhangú lelkesedéssel Vig Ju-
liannát községi szülésznővé.” 

***
Nem nálunk történt…! 

„KIT LŐNEK AGYON?
 Kerekegyházmalomszalókon egy oda-

tévedt idegent megharapott egy kutya.  
Az eset természetesen sok  kellemetlen 
huza-vonát   okozott.   A   hatóságok, 
hogy a jövőben  elkerüljék  az  ehhez ha-
sonló  bajokat,  a   következőképpen meg-
szövegezett  rendeletet  adták  ki: »Aki-
nek  kutyája  van  és  szabadon jár, azt 
agyonlövik.« A  jegyzőnek azonban  úgy  
rémlett, hogy  a  fogalmazás  nem  telje-
sen szabatos.  Hosszas  tanácskozás után 
tehát kibővítették a rendelet szövegét, 
így: »Akinek  kutyája  van  és  szabadon 
jár, azt agyonlövik, a  kutyát.«” 

(Budapesti Hírlap, 1936-05-20)

Kis hírek a régi Kerekegyházáról...
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Dekoratív korona alakjuk és kellemes 
virágillatuk miatt díszfaként parkok-
ban és utcafásításra egyaránt ültetik. 
Városunkban mindig megtalálható 
volt,mert  kedveli az itteni időjárást és 
talajt. Lassú, de a megindulása után 
erőteljes növekedésű, nagy koronát ne-
velő fa. Koronája gömb vagy szabályos 
kúp alakú. Levelei nyelesek és két sor-
ban váltakozva álló jellegzetes kerekded 
vagy szív alakúak. Minden nehézség 
nélkül felismerhető. (Vigyázat, nem té-
vesztendő össze az ezüsthárssal, aminek 
tucatnyi változatával lehet találkozni!)

Virágzata a levélhónaljból fejlődik, 
csüngő, több virágú bogernyő. Nem 
csak a levele, de a virága is jellegzetes. 
A virágok 6-8 cm hosszú lándzsa ala-
kú murvalevelekkel félig összenőttek. 
Virágai nagyon illatosak, júniusban 
virágzik. Gyógynövényként a murvale-
véllel együtt szedett virágot gyűjtjük, 
akkor, amikor a középső virágok még 
nem nyíltak ki. Kisebb mennyiségben 

murvalevél nélkül is szedik. Az ilyen 
anyag értékesebb, de gyűjtése igen 
körülményes. A leszedett virágokat 
szellős, árnyékos helyen kell szárítani.  
A napra kitett virágok tönkremennek 
és értéktelenné válnak! A jó minőségű 
szárítmány  murvalevelei halványzöld 
színűek, a virágok pedig aranysárgák. 

Jellegzetesen kellemes , édeskés, a méz-
re emlékeztető illatúak.

  0,1%illóolajat, nyálkát, cserző anya-
got, szaponint, cukrot és heszperidint 
tartalmaz. Illó- olajának fő alkotórésze 
a farnezol. A teafogyasztónak azért 
érdemes ezekre az anyagokra figyelni, 
mert előfordulhat, hogy valamelyikre 
érzékenyek lehet!

Felhasználása: Elsősorban izzasztó, 
de gyomor- és idegerősítő teaként hasz-
náljuk. Az egyik legnépszerűbb és leg-
könnyebben begyűjthető gyógynövé-
nyünk. Két lényeges dologra hívnám fel 
a figyelmet: a teát forrázzuk, majd be-
fedve 10-15 perc állás után fogyasszuk 
(mézzel, citrommal a legkitűnőbb.)  
A másik figyelmeztetés, hogy fogyasz-
tása csak alkalomszerű legyen, meghű-
léskor, torokbántalmakkor, lázcsökken-
tők esetén,de állandóan ne használjuk! 
Főleg a szívbetegek legyenek óvatosak.

Az ezüsthárs (Tiliaargenteatomento-
sa) virágaiban jóval kevesebb a ható-
anyag, mivel illatosabbak, ezért külföl-
dön keverik a kis- és nagylevelű hárs 
virágaival.

Kis- és nagylevelű hárs
(Tiliacordata Mill.)

A kunpusztai gasztronómiához, ét-
kezési szokásokhoz ismerni kell a táj 
múltját. Kunpusztának az Árpád kor-
ban saját faluja volt, Hercegegyhá-
za, saját templommal a falu közepén, 
Szent Imre templom, melynek már-
ványoszlopos bejáratát kőbimbók dí-
szítették. A templom 8 m hosszú, 5 m 
széles volt, kőkerítéssel vették körbe és 
mellette volt a temető.

A mai református templomtól észak-
ra mintegy 500m-re található a helye 
fakereszttel megjelölve.

Ezt a hajdan gyönyörű vizes pusztát 
már őseink is felfedezték, belakták.

A kunszentmiklósi úttól, a Tőzsér 
tanyától, a szabadszállási útig húzódó 
vizes puszta táplálta vízzel, élettel a  
tanyákhoz tartozó homokos földeket, 
ahol a takarmánynövényektől a kony-
hakerti növényeken keresztül a szőlő és 
gyümölcsig minden megtermett. Erre 
a termésre alapozva lehetett jószágot 
tartani. A ló,marha, birka, disznó, szár-
nyasok és víziszárnyasok biztosították 
a megélhetést, a változatos étrendet.

Aki a Királytó vagy a kunpusztai 
nagy rét mellett  lakott, hallal is válto-
zatosabbá tudta tenni az étrendjét.

A nádasok csak a varsával történő 
halfogást tették lehetővé, de a jó fogás-
ból adtak el a szomszédoknak, a réttel 
vízzel nem rendelkező tanyák lakóinak 
is. A nádasból főleg kárász, napkárász, 
illetve törpeharcsa került a varsába. 
Ponty inkább csak a Kondor tóban volt.

Így azután viszonylag gyakori volt a 
nagyon finom sózott, paprikás lisztbe 
forgatott, forrózsírban teljesen átsü-
tött kárász.

A halászlé mai klasszikus formája 
mellett létezett a HALLEVEs is. Eze-
ket az apró halakat úgy készítették el, 
mint a húslevest:

Először feltették főni a sárgarépát, 
petrezselyemgyökeret, zellert a vízben. 
Sóval, borssal, fokhagymával, félbevá-
gott vöröshagymával ízesítették, majd 
ha a zöldség már majdnem megpuhult, 
hozzáadták az előre lesózott halakat, 
illetve csokorba kötött petrezselyemzöl-
det. Ha már volt friss, fehér paprikát, 
paradicsomot is tettek bele.

Hozzávalók 4 főre: 1-1 répa és gyö-
kér, 1/4 zeller, 1vöröshagyma, 3-4 ge-
rezd fokhagyma , 1-1 paprika, paradi-
csom, 1cs petrezselyemzöld, só és  egész 
bors ízlés szerint, 15-20 db kárász, tör-
peharcsa vegyesen.

Minden tanyán volt kemence. Kun-
pusztán főleg rozsot termeltek. Abból 

sütötték a kenyeret, mellette kemencé-
ben a LáNGOsT:

A lisztet vízzel, sóval, élesztővel be-
dagasztjuk, kelesztjük,nagy pogácsa-
szaggatóval kiszaggatjuk. Meleg helyen 
pihentetjük, majd forró zsírban kisüt-
jük. Adhatunk hozzá tejfölt, kenhetjük 
fokhagymával, szórhatjuk sajttal.

Ezeken kívül bármit adhatunk hozzá, 
amit most pizzafeltétnek hívunk. Pró-
bálják ki! Ezek lehetnek: sonka, kolbász, 
szalámi, tojás, zöldségek, halak, kaviár.  
Finomabb, mint az olasz pizza.

Végül egy gyorsan készíthető főétel, 
a puszTAI AprópEcsENYE:

Hozzávalók: 60 dkg karaj, 20 dkg 
vegyes erdei gomba (ha nincs, bármely 
másik is jó), 20 dkg zöldborsó, 60 dkg 
krumpli, 1cs petrezselyemzöld, só, őrölt 
bors, fokhagyma, őrölt paprika ízlés 
szerint.

A karajt apró kockára vágjuk, zsíron 
átsütjük. Ha nem elég puha, fedő alatt 
kevés víz hozzáadásával pároljuk, majd 
hozzáadjuk a kockára vágott gombát, 
zöldborsót, fűszerezzük a finomra vá-
gott petrezselyemmel  is, és készre pá-
roljuk. Külön kisütjük forró zsírban az 
apró kockára vágott burgonyát, és köz-
vetlenül tálalás előtt összekeverjük az 
egészet.

Jó étvágyat kívánok!

Elődeink ételei
Rovatvezető: Vörösmarti Imre


