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Elıszó 

Tisztelt Olvasó! 

Ön a "Kunfehértói Kalauz" címő helyi lap szerkesztıségének gondozásá-
ban megjelentetett kiadványt tartja a kezében. 

E helytörténeti áttekintés - a teljesség igénye nélkül - Kunfehértó megala-
kulásának 40. évfordulója alkalmából került megjelentetésre. 

A könyv TRILLSAM MÁRTON és BURAI ISTVÁN által publikált - a 
"Kunfehértói Kalauz" hasábjain már közzétett - helytörténeti vonatkozású 
Írások, képek, dokumentumok összegyőjtésének, rendezésének eredménye-
ként jött létre. 

Tisztelt Olvasó! 

Azzal a nem titkolt szándékkal adjuk át most Önnek ezt a könyvet, hogy 
az elkövetkezendı oldalak által nyújtott ismeretek segítségével kellı betekin-
tést nyerhessen Kunfehértó történetébe. 

Ehhez az "idıutazáshoz" kellemes és hasznos idıtöltést és jó kikapcsoló-
dást kíván a Szerkesztıség nevében: 

Kovács Erzsébet 



A mai Kunfehértó község története egészen 1952-ig, amíg önálló község 
nem lett, összefonódik Kiskunhalas város történetével. 

Érdemes azonban visszatekinteni az 1952-t megelızı évszázadokra is, 
hiszen ezekbıl az idıkbıl számos érdekes és értékes történelmi, régészeti lelet, 
dokumentum maradt ránk, melyek nagy része a jánoshalmi és a kiskunhalasi 
múzeumban ma is megtekinthetık. 

Azonban, hogy ezek az írások minél közérthetıbbek legyenek mindeneke-
lıtt essék néhány szó a falu rövid bemutatásáról, annak földrajzi elhelyezke-
désérıl. 

Kunfehértó, az ország déli részén, a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun me-
gyében található, mintegy 2.400 fıt számláló község. A térképen a Kiskunha-
las és Jánoshalmát összekötı út mentén Kiskunhalastól 11 km-re, Jánoshal-
mától pedig 13 km-re keressük. 

A falu határában elterülı fürdıtó mentén ma már egy jól kiépített, közmő-
vesített, mintegy 800 üdülıingatlanból álló üdülıterület húzódik meg. Nyári 
idıszakban szinte az ország minden részérıl érkeznek ide az üdülı vendégek. 

H kis kitérı után, visszaforgatva az "idı kerekét", ismerkedjünk meg tehát a 
régmúlt de a mai Kunfehértóval szoros kapcsolatban álló - idık évszázadaival! 

A Bronzkor emlékei Kunfehértón 

Az emberiség történetének azt a szakaszát nevezzük bronzkornak, amely-
ben az addig csiszolt kıszerszámait a rézbıl, ónból összeolvasztott bronzból 
készített szerszámokkal cserélte fel. A jobb szerszámok azután a kezdetleges 
állattenyésztést és primitív földmővelést eredményesebbé, nagyobb eltartó-
képességőbbé tették. E kor népei 2 helyen telepedtek meg a mai község 
határában. 

Az egyik lakótelepük (falucskájuk) a volt Kovács-tanyánál létesült (az 
Állami Gazdaságtól délre), ahol a Körös-ér melletti vizek és szárazabb ma-
gaslatok alkalmasabbak voltak az állattenyésztésre és a meghonosodó ekés 
földmővelésre (juh, kecske, sertés, illetve búza, rozs, köles). 

A másik bronzkori telepecske a tó délnyugati csücske mellett lévı Temp-
lomdomb körül jött létre, ahol szintén adva voltak a kedvezı feltételek: iható 
víz, könnyen mővelhetı talaj, sıt némi hal is. Régészkedései alkalmával ezen 
a területen talált - mint ahogy arról írásaiban be is számol - Trillsam Márton 
két halottas urnát. A szóban forgó - és a túloldali képeken látható - urnák a 
bronzkor késıi szakaszából származnak: az ie. 1300-800 közti idıszakból. 



Ezek a népek halottaikat elhamvasztottak, majd a megszenesedett csontokat, 
hamvakat urnába helyezve földbe temették. 

A bronzkor népeinek nyelvét, nevét nem ismerjük, ezért a temetkezési 
szokásaik alapján az urnamezıs kultúra népeinek nevezzük İket. 

Ezek az urnák különbözı mérető agyagból égetett, viszonylag vastag falú 
és fekete színő edények voltak. 

Az általam talált nagyobbik ur-
na - írja Trillsam Márton - 36 cm 
magas, 50 cm széles, vállát 4 dudor 
díszíti. 

Eredetileg gabonatárolásra is 
használhatták. 

Összetört, s meglehetısen hiá-
nyos állapotban került elı. 

Bronzkori urna, lelıhely: két-rét. 
l. sz. melléklet 

A kisebbik urna magassága 24 cm. 
Hasán 4 dudor van, a nyak és vállrészét 2 
lapos fül hidalja át. 

Valószínőleg egy gyermek hamvait 
temették el benne. 

Temetéskor az urnák nagy szájnyílását 
egy laposabb tállal fedték be, amelybe 
utolsó útravaló ételt tettek. 

Ez az urna egy mélyszántáskor teljes 
épségben került elı. Épségét a fölé épített 
középkori lakóház is segített megırizni. 
Háromezer év után került ismét 
napvilágra! 

Templomdomb: két-rét, 
késı bronzkori urna 

2. sz. melléklet 
Mindkét urna - más fehértói kı és bronzkori emlékekkel egyetemben - a 

jánoshalmi Városi Könyvtár épületében elhelyezett Múzeumban bármikor 
megtekinthetı. 

 

 



Ezelıtt mintegy három és félezer évvel, a bronzkor középsı szakaszában 
Magyarországon többféle nép telepedett meg. Délen és keleten (tehát tájun-
kon is) a Tisza-vidéki kultúrák népé honos, a Dunántúlon a mészbetétes 
edények népsége. (Edényeikbe karcolt díszítményeiket mésszel töltötték ki.) 

A bronzkori népek között a legelsı jelentısebb nép a meglelt telephelye 
után elnevezett un. Vagyai-kultúra népe. Területét óraláncszerően kiépített 
földvárakkal vette körül 

Kunfehértó földje e földvárakkal védett nagy táj leg délibb részére esik. 
Középsı bronzkori népségünk egyszerő földmőveléssel, állattenyésztés-

sel, kiegészítı vadászattal, halászattal foglalkozott. A juh, a kecske, a szarvas-
marha mellett már ismerték a kutyát és a lovat is. Termesztették a búzát, az 
árpát, a kölest, a borsót, a kendert, sıt a vizesebb laposokon a finomabb 
anyaggá feldolgozható lent is. 

Késeiket, baltáikat, kapáikat bronzból csiszolt kıbıl, csontból és fából 
készítették, edényeiket helyben talált agyagból égették. Gerendavázas, gaz-
zal, szalmával fedett, agyaggal tapasztott házacskákban éltek. 

Fegyverük alig volt, szerencsés és békés évszázadokat éltek át, míg aztán 
a vaskor új népei fel nem morzsolták ıket. 

 
Magyarország középsı bronzkori népeinek győrője 

3. sz. melléklet 



Községünkben a tóparti Templomdomb környékén és - a már másutt is 
említett - Kovács-tanya közelében talált a Vatyai-kultúra népe alkalmas lete-
lepedési helyet. Persze nem sokan lehettek, talán néhány tucatnyi család. 

A Kovács-tanyai telepükrıl 
került elı a képen látható díszes 
tálacskájuk, melynek magassága 8 cm, 
szélessége pedig 17 cm, alacsony 
üreges talpon áll, belsejét négy 
egyenlı részre osztják a 
sakktáblaszerően karcolt és a vonalas 
díszítések. A tál egy bronzkori 
hulladékgödörbıl került elı, 
összetörve, hiányosan. Az ie. 1700 
körüli idıszakban készíthették. 

Hasonlít a dunántúli népek edé-
nyeire, de inkább helyben készítettnek 
tartjuk. 

A nálunk talált 3700 éves díszes tál még a "bibliai" idıkben készült. 
Az akkori világ fontosabb eseményei Egyiptomban, Mezopotámiában, 

Kínában zajlanak, népeik agyagtáblákra, papirusztekercsekre vagy kıoszlo-
pokra rótt írásjeleikkel örökítik reánk az akkori évezredek általuk belátott 
történetét. 

A bronzkori népek nevét nem ismerjük. Ok maguk sohasem nevezhették 
magukat bronzkori népeknek, s mivel nem jutottak el az írás ismeretéhez és 
nevüket az írást ismerı népek sem említik, nevüket, sorsukat mi sem ismer-
hetjük. 

Nem úgy a rómaiak, szarmaták, hunok és az avarok esetében! 
Az elkövetkezı oldalakon, szintén Trillsam Márton tollából ezekrıl a 

népekrıl és az általuk ránk hagyott régészeti leletekrıl olvashatunk. 

Az itt élı népekrıl... 

A RÓMAIAK, A SZARMATÁK ÉS A HUNOK  
A 896-os honfoglalást megelızı évszázadokban is számos nép telepedett 

meg hazánkban, majd innen előzve továbbvonult, vagy beolvadt a rájuk tele-
pedıkbe. 

Az V. században, a hunok megjelenésével a rabló háborúk csak fokozódtak. 

 
Kunfehértó, Kovács-tanya. Kora bronz-kori 

csövestalpú tál. 4. sz. 
melléklet 



Ennek következtében több kisebb nép is elmenekül vagy megsemmisül. 
A rómaiak - röviddel idıszámításunk kezdete elıtt - kiterjesztik hatalmu-

kat elıbb a Dráva-Száva közére, majd a Dunántúlra is, megalapítva ott Pan-
nóniát. Dunán inneni terjeszkedésüknek azonban útját állták a szarmaták 
jazig törzsei. 

A mi környékünkön is számos szálláshelyet hoztak létre. Ezek a törzsek a 
kelet-európai térségeken át Közép ázsiából érkeztek hozzánk, s a mai iráni 
népekkel álltak nyelvi rokonságban. 

Kezdetleges földmővelésen kívül fıleg nagy állatok tartásával foglalkoz-
tak. Ahhoz pedig sok itatóhely kellett, ezért az egykori tavacskák partjain: a 
Templomdombtól kezdve a Kırısér mentén kisebb-nagyobb szálláshelyek 
sorát hozták létre. Emléküket a szántóföldeken ma is fölös számban található 
szürke cserépdarabok ırzik. 

Megélhetési forrásuk volt még a háborús zsákmányolás, békeidıben pedig 
a kereskedelem. Állatokat hajtottak át a Duna jegén, cserében iparcikkeket és 
római pénzeket kaptak. 

Jó lovas harcosok voltak,hosszú 
lándzsákkal, nyíllal, két kézre fog-
ható nehéz karddal harcoltak, fıleg 
Pannóniát támadták. 

Ellenük a Duna túlsó partján a 
rómaiak ırtoronyvonalat építettek. 
De a békés években néhány, a jazig 
földön átvezetı kereskedelmi 
útvonalat is fenntartottak. Össze-
kötve a dunántúli és a tiszántúli 
erdélyi provinciákat. 

Dunaszegcsınél mindkét parton 
állt egy-egy erıd, amely a ke-
reskedık átkelését biztosította. Ez az 
út a mai Mélykút, Szabadka táján 
Szegedig vezetett. Ez az oka, hogy 
határunkban viszonylag sok római 
pénz került elı. 

A halasi múzeum ásatást végzett 
a Kovács-tanyánál. Néhány sírt 
feltártak. Köztük egy 10-12 éves 
jazig lányka sírját. 

Temetéskor nyakában színes 
gyöngysort viselt, lábánál egy egy agyagedényben a túlvilági úthoz 
szükséges élelem volt elhelyezve. 
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 A Kovács-tanyánál feltárt szarmata 
gyermeklány sírja 

5. sz, melléklet 



Kr. u. 433-ban költöztek a Kárpát 
medence sík térségeire a hunok és 
szövetséges népeik. Hatalmas 
hadjárataikban végigrabolták és 
elemeire tördelték a római birodalmat 
is. A meghódított jazigok haderejét 
fegyveres segéd csapatként 
harcoltatták és véreztették. 453-ban 
azonban meghal királyuk: Attila, 
maradék népe egymást irtó 
testvérharcok után visszahúzódik a 
Fekete-tenger északi partvidékére. A 
magyar nép ezekben az évszá-
zadokban a Volga-könyök táján 
tartózkodik, késıbb alászállva a 
tenger mellékére, kapcsolatba kerül 
az egykori hun maradék népekkel, 
sıt keveredve azokkal, még a 
hunok örökösének jogát is 
évszázadokon át ápolgatta magában. 
A történelem mélyén eltőnt szarmaták és 
hunok emlékét jól megırizte községünk földje. 

A mellékelt fényképen hun-kori 
szarmata edény töredékeket láthatunk, 
lesimított hullámdísszel. Fazekasaik rendkívül finom, szürkére égetett, koron-
golt edényeket készítettek, de rozsdabarna színőeket is elıállítottak. Töredé-
keiket egykori, egymáshoz közel fekvı szállásaik helyérıl kilószámra tudtuk 
összegyőjteni. Fızésre, víz- és terménytárolásra használták azokat. Azután 
megjelentek az avarok, nyomukban a magyarok, új hazát teremtettek maguk-
nak, s az elıttük itt élt népeket történelmi emlékké változtatták. Csontjaikat, 
tárgyi hagyatékaikat: közel félezer éves itt tartózkodásuk bizonyítékait már 
csak Halas és Jánoshalma múzeumaiban tanulmányozhatjuk. 

E hagyatékból valók az alábbiak is: 

 
Hun-kori szarmata edénytöredékek az 

5. sz. közepébıl 
(Kunfehértó, Várostanyai telep) 

6. sz. melléklet 

  
Római pénz 

7. sz. melléklet 
Szarmata hamisítvány 

8. BZ. melléklet 



AZ AVAROK EMLÉKEI KUNFEHERTON 

Belsı-Ázsiából előzve, de a hunok maradékaival kibıvülve Alföldünkre 
567-ben érkeztek az avarok. Visszacsapódó íjaikkal, görbe kardokkal, csáká-
nyokkal hadakozva, felnyergelt, kengyellel is felszerelt lovakkal rohamozva 
gyorsan elfoglalták a gepidák által lakott Tiszántúlt. Kiterjesztik hatalmukat 
a Duna-Tisza közére, majd a longobárdoknak a Pó mellékére történı vonulása 
után a dunántúli Pannóniára is, egészen az ausztriai Enns folyóig. 

Kagánjuk vezetésével igen nagy birodalmat hoztak létre. Állandó háború-
kat viseltek a délkeleti szomszédjukkal, Bizánccal és a nyugati szomszédok-
kal: a frankokkal. 

250 éves uralmukat végül a frankok királya: Nagy Károly töri meg (jócskán 
kiirtva és teljesen kifosztva ıket), a Tiszántúlon meg a bolgárok semmisítik 
meg hatalmukat. Pedig több hullámban érkeztek az Alföldre. 

A korai avarok török származásúak, a második hullám betelepülıi (László 
Gyula szerint) nagyobb részben finnugorok, azaz korai magyarok voltak 
(griiffes-indás motívumokkal), így akár a székelyek elıdei is lehettek. A 
keveredı avar lakosság maradékai megérték a magyar honfoglalást, s beol-
vadva részt vettek a magyar nép kialakulásában is. 

Határunk földje megırizte ittlétük emlékeit. 
1962-ben az állami gazdaság fő-

résztelepének közelében a bajai múzeum 
két sírt tárt fel. A leletek a bajai 
múzeumba kerültek. 

Késıbb az építkezés munkásai még 
néhány avar sírra bukkantak. 
Sírmellékletként 2 fülbevalót, egy vaskést 
és egy cserép orsógombot találtak, melyek 
most a jánoshalmi múzeumban láthatók. 

A Kovács-tanyánál, 1975-ben 
egy csonkított vázú avar kori tetem 
került elı. A halottat ilyen esetben 
derékon kettévágva temették el, 
külön az alsótestét, lábfejeket és 
külön a felsıtestet a kézfejek nélkül 2 avarkori fülbevaló 
 (Lelıhely: Ali. G. Főrésztelepe) 
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Avarkori fülbevaló 
   9. sz. melléklet 

A halott csonkítás elég ritka jé- 

 



Csonkított halott temetkezése az 
avarkorból {Lelıhely: Kovács tanya) 

10. sz. melléklet 

lenség volt, visszatérésétıl való 
félelem miatt bántak így vele. Ná-
lunk a halott alsó teste került elı. 
Mellékelve egy nyílhegy, egy vas-
csat, egy-egy ruhakapocs és szíj-
vég voltak, meg rézbıl préselt öv-
veretek. De mellé temettek egy kést 
is, indás díszítéső nyéllel. 

Edénytöredékeikbıl az inokai 
nádas közelében került elı néhány. 
Viszonylag kevés. Ami gyérebb lé-
lekszámukra enged következtetni. 

Avarjaink lovas-nomádok vol-
tak, tehát fıként állattenyésztéssel 
foglalkoztak, de alkalmas helyen -
a köznéppel - földet is mőveltek. 

A nemzetségfók, törzsfık gyak-
ran vezettek a szomszédok ellen 
kalandozó, zsákmányoló vagy 

Rézlemezbıl préselt öv-veretek 
(Lelıhely: Kovács tanya) 

11. sz. melléklet 
Avarkori kés nyele (Lelıhely: Kovács tanya} 

12. sz. melléklet 
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adószedı hadjáratokat. 
Innen származnak a híres avar kincsleletek. A kései avarok azonban már 

visszavonulóban elszegényedıben voltak és szolgákkal kiegészült kis falukö-
zösségeket is létrehoztak. 

Pusztulásuk, megsemmisülésük a kr. u. IX. században történt. 
A rómaiak, a szarmaták, a hunok és az avarok után ismerkedjünk meg az Árpád-

kori magyar nép élet- és gondolkodásmódjával, mely az Árpád-kor 4 évszázada 
alatt alapvetı változáson ment keresztül 

AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAROKRÓL (895-1301) 

Az Árpád-korban a fıleg állattartó, félnomád életet folytató magyar nép, 
állandó, helyhezkötött, falvakban élı néppé alakul. 

Az Árpád-kor uralkodói Árpád fejedelemtıl kezdve az utolsó egyeneságú 
leszármazottjáig, III. András királyig, az egyetemes európai fejlıdéshez kap-
csolták az országot. Ezáltal a magyar nép megtarthatta ısi nyelvét, és meg-
ırizhette függetlenségét, miközben sikeresen verte vissza az ellenséges szom-
szédos országok támadásait, valamint a lázadó belsı erıket. 

A keresztény vallás felvétele nemcsak egy új vallás felvételét jelentette, 
hanem egy új állami szerkezet és jogrend, valamint az új erkölcs bevezetését 
is. 

Uralkodóink közül Istvánt és Lászlót szentté avatták, de néhányuk még 
méltatlanul viselte a királyi koronát. Szinte valamennyi európai uralkodó 
családdal létesítettek családi kapcsolatot. 

A keresztény "rex" (király) cím megszerzése és a pápától adományozott 
korona elnyerése el nem múló tekintélyt szerzett elsı királyunknak : Szent 
Istvánnak. 

Az ország átalakulása és védelme sok áldozattal, vérrel ment végbe. AIV. 
évszázad alatt a népnek, fényes gyızedelmekben és súlyos kudarcokban volt 
része. A rendszeresen ismétlıdı, a trónutódlásért folytatott véres vetélkedé-
sek nem egyszer testvérháborúvá fajultak. 

A legnagyobb csapást akkor szenvedte el az ország, amikor a tatárok 
betörtek Magyarországra (1242). 

A lakosság jelentıs részét legyilkolták vagy elhurcolták rabszolgának. 
Az Árpád-korban a köznép sok apró, 30-40 háznépet számláló, vagyis 

150-200 lakosú településeken élt. Az egy helyiségbıl álló kunyhók szalmával 
fedett és földdel meghányt nyeregtetıvel épültek. Általában egy család lakta, 
inkább csak télen laktak benne. Az idıjárás megenyhülésével szívesebben 
tartózkodtak a nemezzel fedett nagy sátrakban. A kunyhó körül készítették 
a sütıkemencét, a füstölı-aszalót, a gabona vermeket és az állatok karámjait. 
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A fızést nyílt lángon, szolgafára 
függesztett cserépüstben végezték. 
Fıfoglalkozásuk állattenyésztés, 
földmővelés, vadászat és halászat 
volt, 

Kunfehértón 3 Árpád-kori falvacska 
maradványai ismeretesek, melyek a 
tatárjáráskor pusztultak el a 
Templomdombon, a Kovács-ta-
nyánál és a Várhegynél {alsó-
fehértó). 

1975-ben a Kovács-tanyánál 
végzett ásatások során egy Árpád-
kori sátor nyomait tárta fel a kis-
kunhalasi múzeum. 

Ásatás a Kovács-tanyánál, 1975-ben 
13. sz. melléklet 

 
Körülárkolt Árpád-kori sátorhely alapja  

14. sz. melléklet 
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Árpád-kori kemencemaradvány feltérképezése 

15. sz. melléklet 

Sütıkemence helyek is elıkerül-
tek. 

A kis falvak egykori helyét el-
árulják a cserépüst-töredékek, me-
lyeknek peremét, felfüggesztés cél-
jából átlyukasztották. 

A település helyén talált nyílhe-
gyek, orsógombok, sarkantyúk és 
más vaseszközök győjteménye a 
jánoshalmi múzeumban látható. 

E lapon nem egy egész korról, vagy 
egy nép életérıl lesz szó, hanem csak 
néhány érdekesebb és ritkább lelet kerül 
bemutatásra. 

Kunfehértó, nyílhegyek különbözı 
lelıhelyekrıl (Jánoshalmi múzeum) 

16. sz. melléklet 

 



A kiskunhalasi határ közelében a Keceli út mellett került elı egy gepida 
edénytöredék, jellegzetes pecsétdíszítéssel ellátva. A germán származású 
gepida nép a IV. század közepén települt meg a Tiszántúlon és Erdélyben, 
késıbb a Szerémségben és Szlavóniában. 

Eleinte a hunok szövetségese, Attila király halála után azok ellensége volt 
200 éves ittlétük alatt számos háborút vívtak szomszédaikkal : a gótokkal, a 
bizánciakkal és a longobárdokkal. A gepidák minden harciasságuk ellenére 
is földmővelı népek voltak, a Duna-Tisza közét azonban elkerülték. De 
valamiféle kapcsolatot mégis csak fenntartottak az itt élı avarokkal, akik ıket 
saját birodalmukba olvasztották. 

Az elmúlt évszázadokban a hiszékeny nép úgy igyekezett védekezni az 
általa megmagyarázhatatlan természeti jelenségek károkozásai ellen, hogy 
bizonyos tárgyaknak természetfeletti erıt tulajdonított. 

A betegségek és a rontások ellen a kígyóké "nyújtott" biztos védelmet. 
Tojás- vagy gömbalakú kı volt, amelyet faragással, csiszolással igyekeztek 
még szabályosabb alakúvá tenni. Az igazi kígyókövet márványból készítet-
ték. A nagyobbakat tulajdonosaik zsebben tartották, a kisebbeket lyukkal 
ellátva és zsinórra főzve nyakban viselték (mint a régi korokban az égetett 
nagy gyöngyöket). 

A néphit szerint a kígyókövet a kígyók fújják, innen a varázsereje. 
Határunkban az egykori falu helyén: a Templomdomb körül kerültek elı 

ilyen kövek. 
Isten büntetésének 

számító jégverés és 
villámcsapás ellen óvta 
középkori ıseinket az 
eresz héjazatába, vagy a 
padláson eldugott 
menny-kı, amelynek 
még általános gyógyító 
hatása is volt. Nagy 
ügyességet kívánó 
faragással, csiszolással 
kıbıl készítették. Kb. 20-
25 cm hosszúságúra 
alakították, leginkább a 
fenıkıhöz hasonlított. 
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Kígyókövek és csontkanál 
17. sz. melléklet 



A Templomdomb körül sok törött "ménkő darab" került elı. 

 

így nézett ki a "ménkő"  
18. sz. melléklet 

A legrégebbi kunfehértói régé-
szeti leletünk egy csiszolt, átfúrt 
kıbalta töredék, az í.e. 3. évezred-
bıl (újkıkor). A Kovács-tanya 
mellıl került elı. 

i.e. 3. évezredbıl 
20. sz. melléklet 

Mennykı töredékek 19. 
sz. melléklet 

Az elkövetkezı oldalak Burai István 
tollából a középkori Kunfehértóval is-
mertetik meg az Olvasót. Ezeken az 
oldalakon arra is pontos választ kap-
hatunk, hogy adott idıszakban éppen 
ki birtokolta fehértó pusztát. 
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A középkori Kunfehértó  

Fehértó puszta Halassal az 1490-es években a Hunyadiak birtokához tar-
tozott, tehát mikor Halason kun-széke mőködött, a város már állandóan 
földesúri kézen volt, s nyilvánvalóan a tıle 11 km-re levı puszta is. 

De mi is az a "kun-széke"? 
IV. Béla 1239. után menedéket adván a kunoknak, Kuthen kun fejedelem 

vezetésével 40 ezer család ide, a Kiskunságba telepedett le. 
A kunok 7 nemzetségüknek megfelelıen 7 kun széket alkottak, s ezek 

közül egy volt a Halasi szék. A székek élén a várkapitányok állottak, s minden 
székhez szállás (kunszállás) és puszta tartozott. Tekintve, hogy 1473-ban a 
Halasi székhez tartozó szállások száma 25, s az összes 7 székhez tartozó 
kunszállások száma 130, láthatjuk, hogy a Halasi szék tekintélyes helyet 
foglalt el a székek sorában, semmivel sem volt kisebb, mint a többiek, sıt. 

Ehhez a Halasi székhez tartozott Fehértó puszta. Bizonyításul szolgál az 
1473. augusztus 24-én Budán kelt oklevél, amelybıl kiderült, hogy: 

"Tóth Domonkos volt ekkor a Halas székhez tartozó kunok kapitánya, ki 
Halas város határának ma is nevezetes részét tevı pusztán, Fehértón lakott. 
Lakhelye vizenyıs laposok által védett, s hármas árokkal kerített erıdítmény-
ben volt, lakháza téglából épült, mely ma is a Várhely nevet viseli." 

Ez a kun kapitány kéréssel fordult Mátyás királyhoz ez oklevél tanúsága 
szerint, hogy engedélyezze számára a Halas székhez tartozó helységek 
köztük Fehértó - benépesítését, mivel lakosaik ez idıben pestis és éhség által 
megfogyatkoztak. Mátyás király 1475. június 23-án Budán kelt oklevélben 
engedélyezi, hogy a kérésben foglalt helységet benépesíthessék. 

Ez a Várhely napjainkban is kivehetı Kunfehértó Alsófehértónak nevezett 
részén, a mélykúti út mellett. A lakosság jelenleg is Várhelynek nevezi ezt a 
helyet, környékét pedig várhelyi laposnak. 

E kis kitérı után nézzük tovább, hogy a Hunyadiak után kié volt még Fehértó 
puszta! 

1490. január 17-én az országgyőlési rendek e terület birtoklását Corvin 
Jánosnak biztosították. 

Corvin halála után (1504. okt. 12.) Enyingi Török Bálint birtokolta ezt a 
területet 1522-ig, amikor a király Nándorfehérvár eleste után (1521. aug. 29.), 
mint a vár egyik parancsnokát, megfosztotta birtokától? de utána mégis 
kegyelmet kapott, s 1541-ig volt ura a területnek, amikor Buda elfoglalása 
után Török Bálintot is elfogva a törökök Konstantinápolyba hurcolták, s a 
Héttorony nevő börtönben fejezte be életét 1550-ben. 

1541. után, a hódoltság kezdetén ez a vidék, az Alsó-Kiskunság pusztaság-
gá változott, hiszen 1542-ben Baján volt a nagy török tábor, 1543-ban meg 
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Szegedet dúlják fel a törökök. Ebben az idıben kóbor török csapatok szágul-
doznak fel, s alá a sík rónán, s nem fogytak ki a "megsummálás"-ból. 

Emellett védekezni kellett a török ellen; folyik a palánkok építése 
Jankováczon, Kalocsán, Baján, s a lakosság nem fogyott ki a fuvarozásból és 
a kézi napszámból. 

1561-ben már a Paksi család kezén van Halas és környéke, mivel Török 
Imre felesége, Paksi Krisztina kapja örökségképpen. 

1566-ban a török szigetvári kudarca után elpusztult Halas, amit mutat az 
is, hogy az 1570-es összeírás során a királyi biztosok az egész Kiskunságon 
15 lakott helyet és 29 pusztát találtak, köztük Fehértó-t. 

1587-ben - amikor Rudolf császár új összeírást rendel el - még a Paksi család 
birtokában találjuk e vidéket. 

Az 1600-as évek derekán találkozunk újra Fehértó puszta nevével, amikor 
a nádorispáni adománylevél tanúsága szerint több más pusztával együtt 
kisebb birtokosok tulajdonába kerül. Ezek a birtokosok: Agárdy Ferenc, 
Tornay Mihály, Cseh Mihály. 

Mivel Fehértó ebben az idıben egy tóval rendelkezı, nádas, vizenyıs 
legelı, puszta terület, a lakosság fıfoglalkozása a szilaj pásztorkodás lehetett, 
hiszen még az 1699-es, sıt késıbbi írásos adatok is arról tanúskodnak, hogy 
az emberek fıfoglalkozása itt az állattenyésztés. 

1673-ban már egy Hamar István nevő birtokos tulajdonában találjuk Fe-
hértó pusztát, mellyel kapcsolatosan a már említett 1699-es latinnal kevert 
németnyelvő összeírás azt írja: 

"Fehértó elhagyott (hajdan kiskun) helység ... Halas mezıvárostól két 
órányira fekszik. Itt a templomnak néhány falai láthatók egy dombon ... van 
egy állóvize hal nélkül, erdeje nincs. Ezt a Fehértót a halasiak egy katonától, 
név szerint a Léváról való Hamar Istvántól váltották meg. Mi jogon és milyen 
katonai protekcióval bírja ezt Hamar? nem lehetett tudni." 

Valóban, errıl csak annyit tudunk, hogy 1673. május 6-án kelt oklevél 
tanúsága szerint Leopold császár Tornay Mihály magvaszakadtával több más 
pusztával Fehértó pusztát is Hamar Istvánnak és nejének Batyáni Katalinnak 
adományozza, akiknek a birtokában 1694-ig volt, ekkor eladták Halas város-
nak. 

Érdemes megjegyezni errıl a Hamar Istvánról, hogy kegyetlenül behajtotta 
a Halas városon az árendát. Mint földesúr - az egykori feljegyzések szerint 
Halas várossal sok jogtalanságot követett el. Ha már kissé megkéstek az 
árenda-fizetéssel, huszárcsapatot küldött a városra, amely csapat elhajtott 
minden állatot a várostól amit csak találtak, s vissza se adták még akkor sem, 
ha a város pótolta a mulasztást. 

1694. december 5-én Pesten kelt oklevél szerint Hamar István Önként eladta 
Fehértót Halas mezıvárosnak. Lényegében ekkor került ez a puszta Halas 
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birtokába. 
Az önkéntes eladásnak pedig az volt az oka, hogy 1691. május 30-án I. Lipót 

császár, herceg Eszterházi Pál nádor elıterjesztésére Halas a korona-birtokot 
képezı kunságba kebelezte be, a régi földesurat elütvén a tulajdonjogtól 
(Halason ezzel az intézkedésével a Paksi család birtoklását szüntette meg 
Lipót) Hamar István, hogy úgy ne járjon, mint a Paksiak, jutott a fenti 
elhatározásra. 

600 rénesforintért vásárolta meg Halas Fehértó pusztát. Ettıl kezdve aztán 
még inkább Halashoz kötıdött Fehértó sorsa, politikailag és gazdaságilag is. 

1686. után - mivel a bécsi kormány pénztára a törökkel való háborúskodás 
miatt kiürült - az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében pénz 
után kellett nézni. A császári ház ezért már 1702-ben eladta az egész Jászkun-
ságot a Német Lovagrendnek. A lovagrend inspektora semmivel sem volt 
kegyetlenebb zsarnok, mint a magyar földesurak. 

1715-ben a lovagrend az örökös vételrıl lemond, de az országgyőlés to-
vábbra is kézen hagyja, mint zálogos birtokot. Majd 1731-ben kifizették a 
lovagrendet, s 500.000 rfrt-ért (rénesforintért) visszaváltották a Jászkunságot. 
Csakhogy lényegesen más módon, mint az elzálogosítás történt. 

Ugyanis 1702-ben az 500.000 rfrt-ot a császári ház felélte, most meg a 
zálogos birtokok fizették meg a megváltást. Ez volt a redemtió 1745-ben. Ez 
viszont Halas városnak 50.900 rfrt-jába került. Külön Fehértó redemtiója 8.000 
rfrt volt, 

így emlékezik meg errıl a császári házhoz hő, a németeket már akkor 
kiszolgáló fıúri réteg képviselıje: "...a boldog emlékezető magyar királynı, 
Mária Terézia által kegyesen adatott szabadságlevél ereje mellett...Halas vá-
rosa is régi szabadságába visszatétetett/' 

Még 1792-ben, a második tagosításkor (az elsı 1745-ben, a redemtió alkal-
mával volt) is a lakosság fıfoglalkozása a jószágtartás volt Halason. Mégis 
már egy 1734. október 12-én Vásárhelyen kelt iratból tudunk arról, hogy 
szántóföldi problémák is vetıdnek fel, s tanukat hallgatnak ki arra nézve, 
hogy Halas városa meddig szántotta Fehértó pusztát Ivánka felıl. 

Az 1751-ben kelt, s Mária Terézia és gróf Nádasdi Leopold által aláírt Lieber 
Fundi (földkönyv), mely az 1746. évi állapotokat rögzíti, kimutatása szerint 
Fehértó pusztán már 324 személy kapott földterületet a tagosítás során, 
természetesen megváltásért. Ezek közül csupán l személy van, sorrendben a 
86. birtokba iktatott, név szerint Császári Ferenc, aki ezen a pusztán vegyesen 
kapott szántót kaszálóval. 

Továbbá egyetlen személy van, sorrendben a 160. birtokos, aki csak kaszá-
lót kapott. A többiek mind szántóföldet kaptak, illetve vásároltak (16-114 3/9 
királyi öl szélességtıl 68-201 királyi öl hosszúságban, kinek mennyire volt 
pénze. Például egy 113-szor 23 1/9 öl mérető szántó redemtiója 111 forint 
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volt.) így oszlott ekkor két részre a társadalom: redemptusokra és irredemp-
tusokra, azokra akik nem tudtak résztvenni a megváltásban. 

Az 1745-ös redemtiót követı két tagosítás, 1786-ban és 1792-ben azzal járt, 
hogy újabb és újabb területek kerültek mővelés alá és ezzel egyidejőleg 
felosztásra, eladásra. 

Ez a szántóföld területének kialakítása és növekedése vetette meg az 
alapját a tanyavilág kialakulásának. 

Tóth János Kiskunhalas város elsı aljegyzıje 1808-ban már így írja le 
Fehértó természeti képét: 

"...halakkal bıvülködı sík vizében annyi nád terem, ezenkívül fürdésre is 
hasznos ... Vannak a halasi határban szép erdıcskék és nyárasok. Ezek közül 
legnagyobb és elsı a fehértói nyár és galagonyafákbót álló erdı, mely 15 
esztendı óta 100, és több ölfát adott ki esztendınként a városi kozszükség-
letre. Ezen pusztán a városnak az erdı körül jó tágas kaszáló és szántóföldjei 
vannak..." 

A nádas egyelıre még osztatlan. Ennek felosztására Fehértón csak 1860-. 
augusztus 12-én született határozat. Ezt megelızıen 1857. december 31-én a 
járási kapitány javasolta a tóvizek lecsapolását a tagosítás megejtése lıtt. 
Ekkor a birtokrendezı bizottság tagjai voltak többek között: Zsenyi István, 
Zsenyi József, Kolozsvári István és Pázsit Sándor. Ugyanis 1848/49. után 
földadót és kateszter készítését vezette be az abszolútrendszer. 

KOVÁCS GYÖRGY TÉRKÉPE 1762-BOL  

Figyelmesen szemlélve a térképet, megtaláljuk a török utáni elsı, Fehértón 
emelt lakóépületeket, a "Fehértó telek" jelzéső helyen, a tó déli végén húzódó 
út mindkét oldalán. Mellette terül el a most is meglévı erdı, melyben a védett 
holdruta átvészelte az évezredeket. 

Tıle jobbra olvasható a "Rajatsa Torina" nevő hely, mely a rekettye és a 
kökény bunyevác elnevezése. Még ma is gyönyörködhetünk az erdıszél 
kökény virágzásában. A késıbbi idıkbıl származó térképeken e helyet "Tős -
kések" magyar névvel jelölték. 

Fehértó északi határánál (a térkép bal szélén) ismét egy részben szláv 
kifejezést találunk, az 'Ostri hát" nevével. Magyarra fordítva: meredek 
(domb)-hátat jelent. 

A két helyen is olvasható "strása hegy" magasabb dombot jelöl, ahonnét 
a pásztorok a legelészı jószágot szemmel tartották, strázsálták. 

Megtaláljuk a térképen az 'Ivánkai templom alias (másképpen) 
várhely"-t is. (Errıl késıbb bıvebben!) 
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21. az. melléklet 

 
20 



Ivánka és Mada a mai Kisszállás területének egy része volt. Mada neve 
valószínőleg sok száz éves. Az iráni (szarmata) nyelvben földet, határt jelent. 
Jelentése a közemlékezésbıl teljesen kiveszett. Mada-ról írásban elıször akkor 
értesülünk, amikor 1598-ban 23 rác község lakóit (Jankói, mádi, szentpáli, 
rémai, borozki, temérdekházi, szentiványi, kunbajai...) Esztergom vidékére, 
a törökök elnéptelenített falvakba költöztetik. 

A "Mitrei telek" szláv elnevezés, a középkori Dömötörfalu nevének szláv 
fordítása (a mai Terézhalom). 

A "gerend" (Ivánkai gerend) mára már ismeretlenné vált kifejezés (magas-
lat-domb) . A múlt században népiesen göröndnek ejtették és még általánosan 
használták. 

A "Daczi Ivánka"-nak elnevezett terület az egykori tulajdonos nevét viseli. 
A tulajdonos leszármazottjai még ma is élnek környékünkön. 

Egy hasonló korú térképen, Fehértó-Jankovácz határánál olvashatjuk: "Ju-
hász temetés" és "Tímár temetés" vagyis ide egy juhászt és egy tímárt 
temettek. Régi szokás szerint az erıszakos halállal elhunytakat és a meg nem 
keresztelt elhunyt csecsemıket a határon temették el. Az akasztófát is a 
határon emelték. 

Megleljük a térképen az elsı szállástulajdonosok neveit: Pap Istók, Bikity, 
Berta, Buda. 

A szállások a jószág fészer-szerő telelıhelyei voltak. A tanyák építése 
akkoriban még tiltva volt. 

A térkép a Halas és Kisszállás területén fekvı Orczy birtokok vitás határa-
inak rendezése során készült. 

A térkép latin feliratainak fordítása is segít az egykori határ képének 
felidézésében. 

via - út possessio - birtok 
via antiqua - régi út terrénum - terület 
via publica - közút oppidi - város 
via ducens - felé vezetı út pars - rész 
allodium - major praetensa - megvizsgált 
diversorium - elkülönített lacus - tó 
ductus illustrissimi dimoni Baronis praedium - birtok, puszta 
de Orczy - a legkiválóbb Orczy báró ductus - mesgye, birtokhatár 
úr mesgye jé terra - föld. 
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IVÁNKÁI TEMPLOM ALIAS VARHELY  

Az 1762-bıl származó, Fehértót ábrázoló legkorábbi részletes térképen a 
déli, Kisszállással határos részen található az "Ivánkai Templom alias Vár-
hely" felirat (alias = másként). 

Részünkre igen becses egy, az 1734-ben keletkezett, Halas és Máda, Ivánka 
puszták határának bejárásakor felvett jegyzıkönyv. A150 éves török uralom 
alatt az elpusztult falvak, puszták határai feledésbe merültek, bizonytalanokká 
váltak. Szükségesnek mutatkozott az egykori határvonalak rögzítése, ami 
hivatalos határbejárások segítségével történt. A vármegye és a kincstár hiva-
talos küldöttei a begyőjtött Öreg tanúk segítségével - végigjárva a régi hatá-
rokat - újra kijelölték azokat. Eredményeiket jegyzıkönyvben rögzítették. 

Nagy Szeder István, Halas város történetírója közli könyvében az 1734-es 
határbejárás tanúinak vallomását. A tanúk a kurucz-világ elıtt Mélykúton 
lakó rácok voltak: Evitováczki Miklós, 120 éves, mélykúti születéső, "Buda 
megvételéig s a török elfutása után a kuruc-világig ott lakott", aztán Állaga 
Péter, 90 éves; Zékus Pál, 65 éves, Rudics Máté, 70 éves és mások. 

A tanúk a határdombot a Várhely hármas sáncával határozták meg. Azzal, 
hogy ez már a török idıkben is így állt. Nagy Szeder István az elıkerült 
jegyzıkönyv és a várhegy név alapján e helyre egy török várat képzelt, mert 
elkerülte a figyelmét, hogy a jegyzıkönyv tanúi nem említették a török várat, 
amit bizonyára megtettek volna, ha ott vármaradványok lettek volna. 

Véleménye a lakóhely iránti szeretetbıl fakadhatott. 
Elképzeléseit le is rajzolta. Valójában volt is tájunkon egy török-kori 

váracska: az 1630 körül emelt Jakofdsa palánkja, ahová a halasiak is 
kijártak hadimunkára, de ez nem Ivánkán, hanem - mint a neve is mutatja 
Jankováczon, azaz a mai Jánoshalmán. 

Ismerjük Révész Györgynek Halas régészetével foglalkozó leírását az 
1860-as évekbıl, így ír benne: "Fehértón a Várhegynél, melynek hármas sánca 
volt, római és magyar pénzeket találtatnak, hihetıen elıbb rómaiak, utóbb 
magyarok használták a várat. Itt is több emberi hullát ástak ki, többnyire arczal 
kelet felé, egy emberi hulla ülı helyzetben volt eltemetve, a nyakcsontok 
között fonott réz nyakperec találtatott, hajítódárda darab..." 

Az is tudott ma már, hogy a rómaiak sohasem tartózkodtak a Duna-Tisza 
közén, és hogy a római pénzek az itt lakó szarmaták révén kerültek hozzánk. 

Neves történészünk, a múlt századi Pesti Frigyes röviden így említi a 
Várhelyet: 'Hármas sánccal körülvett halom, kı, tégla maradványokkal. "Te-
hát sem várról, sem templomról nem szól. 

Az egykori halmot és a körülötte húzódó hármas sáncot századunkban 
teljesen elszántották. Kutatásaim kezdetén - emlékszik vissza Trillsam Már- 

23 



Jankováczi török vár a XVI. századból (Nagy Szeder István tervrajza) 
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ton - az 1960-as években már nem tudtam megtalálni, csak a helyét. És 
körülötte emelkedı szélfújta buckákat, a közöttük lévı vizenyıs, nádas mé-
lyedéseket, a terület keleti oldalán a Körös-ér vízelvezetı árkát. De itt haladt 
át egykor a feltöltött halasi-mélykúti országút is, amelyen vásározók, katonai 
alakulatok vonulgattak, postakocsik jártak. 

A dombtetıkön szétszórt szarmata és Árpád-kori cseréptöredékek kisebb 
népvándorláskori és középkori településekrıl beszélnek, török emlékként 
egy maroknyi török pénz került csak elı a dombok közelében, (lásd: 24. sz. 
melléklet) Jól Elrejtette valaki! 

24, sz. melléklet "Várhely" környéki török érme  

Az "Ivánkai Templom alias Várhely" nem rejt már különösebb titkokat. 
Legvalószínőbb, hogy a bronzkor elején már lakott volt, lakói a szokásos 
körsáncokkal védték magukat. A szarmata idıkben jazig családok életek e 
területen, majd szők évezred múlva a magyar középkor új falut telepített rá: 
Ivánkát. 

A bizonyára jelentıs számú kun utódokkal kevert magyar népesség, faluja 
közepén kisebb templomot emelt (tégla, kımaradványok, Templomdomb), 
majd középkori szokások szerint e köré temetkezett (keletnek tájolt csontvá-
zak). A temetı pedig - szintén szokás szerint - a legelészı vagy kóborló állatok 
ellen körülárkolták, vagy az ısi sáncárok valamelyikét újították fel. 

Ez a falucska a török idıkben szintén elpusztult, s azután sem települt újra. 
Határának egyik felét (Ivánka-puszta néven) a kisszállási uradalomhoz, má-
sik részt (az egykori Templomdombbal együtt) Fehértóhoz, illetve Halashoz 
csatolták. 
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AZ 1876-OS KUNFEHERTOI KINCSLELET 

A történészek körében nem kis feltőnést okozott a kunfehértói kincsegyüt-
tes megtalálása 1876-ban. 

Az eseményrıl az egyik, korabeli régészeti szaklapban (Arch.Közl. XIII.) 
jelent meg egy közlemény, amely a híres halasi lelkész és református püspök: 
Szilády Áron (1827-1922) szóbeli beszámolója alapján készült. A cikk a mi 
érdeklıdésünkre is számot tarthat. 

Egy részlet belıle: 
"Szilády úr így adja elı a körülményeket:... április 23-án délután l óra 

tájban Vilonya Antal, halász a halasi határ délnyugati részén esı Fehértói 
tónak alsó végén, azon a helyen, mely közönségesen "Kisiitatónak"nevezték, 
találta az itt rajban látható régiséget. A tónak emelkedettebb partjáról 7 és fél 
ölnyire volt akkor a víz leapadva, s erısen hullámzott az egész nap tartott 
felszéltıl. Közvetlen a szélén csillámlott meg a fényesség, mely Vilonyát 
figyelmessé tette. Az ezüst tálnak aranyozott külsı széle látszott ki a vízbıl, 
midın a hab parthoz érve elsimult... A tárgyak közül 5-6 benne (volt) a tálban, 
iszap között, a többi kidılve vagy a vízmozgás által abból kimosva hevert 
mellette. 

Másnap, 23-án délután Bessenyei 
István barátom jött hozzám, s 
mutatta az ezüst lapot, melyben 
Sinka Magiszter neve, s a győrőt, 
melyben P bető látható. Egyszer-
smind tudatta velem, hogy az 
összesen 21 darabból álló lelet egy 
darab híján, melyet Vilonya egyik 
halász cimborája kért el tıle, itthon 
van Vilonya nejénél, aki azt még a 
találás napján hozta haza. 

Együtt mentünk vele Vilonya 
házához, s mind a 30 darabot azonnal 
át is vettük Vilonyánétól, aki azt 
készséggel adta át a Halasi Re-
formátus Fıgimnázium régiségtára 
részére... 

24-én reggel a helyszínen kerestük 
fel Vilonyát Péter Dénes bar-
átommal. A tószéli helyét Vilonyá-
val együtt ismét kikutattuk, de több 
tárgyat nem találtunk. 
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 A "fehértói kincs" ruhakapcsai 
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A másik halász is szívesen vált meg az   emlékül kért egy darabjaiul, a 
.kétfarkú oroszlánt mutató kapocstól..." 

A beszámoló szerint a talált kincs 21 db, részben aranyozott ezüst tálakból 
állt. Az említett feliratos lemez alapján ismerjük a kincs tulajdonosát: Sinka 
mestert. 

Róla viszont tudjuk, hogy 1313 körül hunyt el. Elıbb III. András, majd 
Károly Róbert familiárisa volt. (Familiáris = szegényebb nemes a király szol-
gálatában.) Harcolt Bécs alatt, Adorjánnál, majd Trencsén vára ostrománál 
vesztette életét. Vitézségéért számos földadományban részesült, és talán így 
jutott a kincs egy részének birtokába is. 

A leletegyüttes több mester kezemunkája, a darabok nem egyidıben ké-
szültek, legalább 2-3 nemzedék kezén át jutottak az ismeretlen fehértói elrejtı 
birtokába. 

Egyes darabjai a XIV. sz. elsı harmadából valók. A kincs nagyobbik részét 
kitevı koronglapok 4-6 cm átmérıjő, lapos, préseléssel készült, aranyozott 
vagy ezüstözött ruhadíszek. Az összekapcsolható korongpárok palást vagy 
más ruha összefogására szolgáltak, a többieket felvarrt ruhadíszekként hasz-
nálták. Az ilyen alakú díszes kapcsok alkalmazása a gazdagabbak ruházatán 
ezekben a századokban általánosan elterjedt volt. Nemcsak nálunk, hanem 
egész Európában, ahogyan a korabeli képek tanúsítják, így még csak találgatni 
sem tudjuk, hogy elrejtıje ki lehetett. Az elrejtés idejét sem ismerjük 
bizonyosan, csak feltételezhetı, hogy ugyanakkor történt, amikor az úgyne-
vezett fehértói éremkincset is elásták. (3273 db a kiskunhalasi múzeumban). 

Ez a lelet meg a tó déli végénél, a 
Balázs-tanyánál került napvilágra. A 
pénzek veretének alapján tudjuk, hogy 
1514. körül kerültek a földbe. 
Ugyanezen idıszakból származik egy 
bácsalmási éremlelet is. De az 1514-es 
év a Dózsa-féle parasztfelkelés 
idıpontja, s tudjuk, hogy a felkelt 
parasztok tájunkon is sok nemest 
kiirtottak. Volt hát miért elrejteni a 
kincseket. A megölt ember pedig nem 
ásta elı többé vagyonát. 

A fehértói kincset elıször a Halasi 
Református Fıgimnáziumban, majd a 
Nemzeti Múzeumban ırizték. 
Szerencsére, mert a halasi régészeti 
győjteményt 1945-ben alapo- 
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 Aranyozott ezüsttál a fehértói leletbıl 
(Magyar Nemzeti Múzeum) 

26. sz. melléklet 



san kifosztották. Közben a kincseket az 1877-es párizsi világkiállításon is 
bemutatták. Egyébként egyik csészéjének másolata most is a halasi Thorma 
János Múzeumban látható. 

A tanyavilág kialakulása 

A tanyák keletkezésének oka a célszerőbb gazdálkodás. Akinek földje volt 
a pusztán, kifizetıdıbben tudott úgy gazdálkodni, ha nem kellett mindent 
ki- és befuvarozni a 10-18 km-re levı városba. 

1786-87-ben még, amikor II. József császár elrendelte a földmérést és a 
házszámozást, a halasi pusztában csak 92 tanyaházat írtak össze. De ezekben 
sem a gazdák laktak, hanem ezeket a "módosabb gazdákpásztorainak ké-
nyelmére" készítették. S hogy milyenek lehettek ezek a "kényelmi" szempont-
ból készült házak, mutatja az, hogy még 1792-ben is 10-20 Ft volt egynek az 
ára. 

Fehértón ebben az idıben néhány ilyen ház lehetett. 
Látható, hogy Fehértón ebben az idıben az állattenyésztés mellett mind-

inkább a földmővelés kezd meghatározó szerepet játszani, 

A képeken a késıbbi idık folyamán készült két tanya látható: 

A Tejcsarnok a Kiserdı és a Jókai utcák keresztezıdésénél állt valamikor 
Kun Bertalan, halasi ırnagy építtette. Háború után Faragó Istvánné tulajdo-
nába került. Volt: tejcsarnok és az Állami Gazdaság étkezdéje. 

A Kisasszony tanya a 
Kossuth utcában Vörös 
Lajosné telkén állt. A 
századfordulón épült. 
Tulajdonosa: férjezetten 
Tóth Lenke volt. 
Szintén övé volt az 
Alsófehértón, a szél-
malomtól délre fekvı 
kastély, melyet a halasi 
evangélikus egyháznak 
ajándékozott. 

28 

 

Tejcsamok, gazdasági ebédlı 1968. 
27. sz. melléklet 



1945 után az Erdıgazdaság tu-
lajdonába került. Lenke apja, módos 
halasi gazdálkodó volt, kit a háború 
után mindenétıl megfosztottak, Tóth 
Lenke 80 éves korban hunyt el. A 
halasi református temetıben nyugszik. 
Azok a fehértóiak, akik ismerték, 
még ma is szeretettel ırzik emlékét. 

A XIX. század derekán, 1854-55-
ben az egész határ felosztás alá került. 
Ennek egyenes következményeként 
nı a pusztai lakosok és a tanyák 
száma. 

Hiába tiltották a tanyán lakást, 
"mivel ez gonoszságokra nem kevés 

alkalmatosságot szül", hiába 
kötötték engedélyhez 1828-ban a tanyaépítést, hiába rendelték el 3850-ben a 
tanyák számozását, hiába tőzte ki célul az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc leverése után az önkényuralmi rendszer, hogy véget vet a betyárvi-
lágnak és a tanyákat megszüntetik, a falvakban építik fel a házakat, a tanyák 
száma egyre szaporodott. 

1877-ben Fehértó pusztán már 201 lakost találunk. Ebben az idıben a 
fehértói gazdaság területe, - Kiskunhalas város 1863-ban összeállított telek-
könyve szerint - 886 hold 378 négyszögöl, a fehértói víz és rét pedig 338 hold 
797 négyszögöl. 

Jelentıs még Fehértón ebben az idıszakban a jószágtartás és a földmő-
velés mellett a halászat és a nádgazdálkodás. 

Halas város 1849. március 25-én kelt képviseleti győlés jegyzıkönyve 
szerint "a halászatot újólag haszonnal meg lehetne kezdeni." 

Gondoskodnak így egy Antal János nevő menekült halászmester részére a 
halászat bérbeadását. 

Hasonló döntés születik a nád felhasználását illetıen. (Mindkettı fontos 
mővelési ág ma is (1964), különösen a nádgazdálkodás). 

Látható, hogy Fehértó népe a terület természeti adottságait kihasználta, de 
az is látható, hogy a XIX. század derekán megindult mezıgazdasági verseny 
következtében a birtokos parasztok a munkaerıt és a munkaidıt minél jobban 
igyekeztek kihasználni. Ez tette szükségessé, hogy mind jobban felváltsa 
szükségképpen - a pásztorok szállásait a földmővesek szállásai, a tanyák. 
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Halászat nagyhálóval Kunfehértón az 1930-as években 
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Érdekes és sajátságos formája a tanya kialakulásnak a jelenlegi község 
belterületébıl DNY-i irányban, Jánoshalma fele az úgynevezett Parcell kiala-
kulása. 

Ez a hely kb. 2,5-3 km-re van a jelenlegi községtıl. 
Kialakulása (kezdetben két házsor) szintén a mezıgazdasági versennyel 

függ össze. E helyen 200 kh homokterület egy Dudolli, vagy rendes nevén 
Feró Imre nevő gazdáé volt. Ez a Feró a századfordulón arra határozta el 
magát, hogy földjét eladja. Idısebb ember lévén, földje egy része is gyenge 
homok volt, nem igen bízott magában, hogy a továbbiakban is jövedelmezıen 
tud gazdálkodni. A földre ekkor már éhes mezıgazdasági proletárok, meg 
törpebirtokosok kapva-kaptak a lehetıségen. Összekuporgatott fillérjeikbıl 
1200-1400 négyszögöles darabokat vásároltak. 1901-1902-ben kezdte meg a 
parcellázást, s 1914 elıtt már 33 ház állott ezen a részen. 

A hely kedvezı lehetıségét azzal magyarázhatjuk, hogy ezen a vonalon 
megépített vasút (1903-ban helyezték üzembe) mellett alakítottak ki egy 
vasúti megállót, éppen ezen a birtokon. Ez volt Ferószállás, késıbb Megyeha-
tár, ma Erdıszél megállóhely. 

XIX. század végére Kiskunhalas tanyáinak száma 1655-re, s ezen belül 
Fehértó lakóinak a száma 576-ra nıtt. 1930-ban már 3595 tanyát találunk a 
halasi határban, s ezzel együtt Fehértó lakóinak száma 1112-re szaporodott. 
A központosítás problémáját az elnyomórendszer nem tudta megakadályoz-
ni. Hiába tőzte ki célul 100 évvel ezelıtt a tanyavilág megszüntetését, a tanyák 
száma nem csökkent, hanem majdnem 40-szeresére szaporodott. 

A TANYAVILAG NÉPE  
(Napszámosok, cselédek, részesmunkások, tanyások) 

Ismeretes, hogy a XIX. század derekától kezdve egyre jelentısebbé vált 
hazánkban a parasztbirtokok elaprózódása, így ez alól nem volt kivétel a 
Kiskunság és Halas sem. Megindult a polarizálódás, mivel a kisbirtok lema-
radt a mind nagyobb tıkével rendelkezı közép- és nagybirtok mögött. Ennek 
következtében alakulnak ki a nagyparaszti birtokok, másfelıl pedig mind 
több kisparaszt lába alól csúszik ki a talaj, s kerül a nincstelenek sorába, válik 
belıle mezıgazdasági fél vagy egész proletár. Ezek az emberek - más megél-
hetésük nem lévén - bérmunkára kényszerültek, ık népesítik be Fehértó 
környékén a tanyavilágot. 

Napszámosok 
Földnélküli mezıgazdasági bérmunkások, vagy kevés földdel rendelkezı 

(s nagy családdal) félproletárok. Munkaerejük eladására kényszerültek. Fe-
hértón ez nem állandó jellegő foglalkozás, s nem is kizárólagos. 
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A napszámos kapcsolata a munkaadóval minden megkötöttség nélküli. 
Akkor üzent, vagy szólt a gazda a napszámra menni szándékozónak, amikor 
épp szükség volt rá. 

Ez Fehértón a XIX. században, meg a századforduló után fıleg tavasszal 
adódott, amikor pl.: lóvezetınek kellett menni a kukorica ekekapálásakor. 
Olyan munkát volt kifizetıdı a gazda részérıl napszámba kiadni, amelyben 
a napszámos nem igen állhatott meg. Ilyen jellegő munkára fıleg fiatalkorú-
akat, iskoláskorú gyermekeket alkalmazott a gazda. Ugyancsak napszámosok 
dolgoztak a város (Halas) kertészetében is, de ezek már felnıttek voltak. 
Ugyanis 1801-ben már felosztották Fehértó és Füzes puszta közötti homokot 
a lakosság között erdısítés céljából. 1853. február 12-én pedig - a halasi 
tanácsülési jegyzıkönyv szerint - "a fehértói nagy erdıben felállíttatni terve-
zett eper és akácfa iskola." 

Jelentéktelen - házhelynyi - birtoka mellett napszámra kellett járni a par-
celli lakosoknak is. 

Cselédek 
Fehértó puszta lakóinak zömét a cselédek tették ki a napszámosok és a 

lejjebb szóba kerülı részesmunkások mellett. 
A cselédségnek 3 formáját ismerték Fehértón: hónaposok, bennkosztosok és a 

kommenciósok. 
A nıtlen férfiak vagy leányok - tehát magányosak - fıleg bennkosztosak 

voltak. A férfi-cseléd kocsis, vagy gulyás, a leány pedig szolgálónak szegıdött 
el egy évre. 

A kommenciós cselédek fıként családos emberekbıl tevıdtek össze. Szin-
tén egész évre szegıdtek, mint a bennkosztosak, elıre kialkudott bérért. 
Eleimet és egyéb járandóságot is kapott, s ebbıl tartotta el a családját, s a 
gazda gondoskodott neki cseléd lakásról. 

A hónaposok szintén kialkudott bérért, de egy-egy hónapra szegıdtek el. 
Hónaposok Fehértón olyan gazdáknál voltak gyakoriak, akik "ették, marták" 
a cselédet, s így rövid idı eltelte után otthagyta ıket minden cseléd. Sokszor 
megtörtént, hogy amikor közeledett a kialkudott határidı, az ilyen gazdák 
"szidták, marták" a cselédet annyira, hogy sokan nem is bírták, hanem 
otthagyták a gazdát mielıtt az idı lejárt volna. Ebben az esetben termé-
szetesen nem kaptak semmit 

A cselédek fogadása úgy történt, hogy hetipiac alkalmával Kiskunhalason 
"mustrálgatta" a gazdák az emberanyagot, s közülük választották ki, akivel 
meg tudtak saját szájuk íze szerint egyezni. A mezıgazdasági munkások 
jelentıs részét Fehértón is nem pénzben, vagy elıre kialkudott terményben 
fizették, hanem az általuk végzett munka arányában a javak egy részét kapták. 
Ezek voltak a részesmunkások. 
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Részesmunkások 
Fehértón ilyen ember sok volt. A félproletárok, kisföldő és nagycsaládú 

emberek évközben napszámra is eljártak, ezenkívül részébe aratni, kukoricát 
munkálni, stb... 

Tanyások 
Az erısebb halasi gazdák nem mindig laktak kint a tanyán, ezért fogadtak 

valakit, aki rendben tartotta az épületet, gondozta bizonyos részért az apró-
jószágot, végezte a napi munkákat elıre kialkudott fizetség ellenében. Ezek 
voltak a tanyások. A tanyásrendszer Fehértón nem volt általános, csak elvétve 
és idıszakosan fordult elı. Ennek oka az volt, hogy az úri birtokosok (kato-
natiszt, ügyvéd, stb...) bérletbe adták ki földjüket, a parasztbirtokosok meg 
kint laktak a tanyán, maguk gazdálkodtak. Természetesen lényegében ezek 
az emberek is cselédek voltak. 

A TANYAVILAG LAKÁSVISZONYAI  

A puszta lakossága - tekintve, hogy fıként cselédemberekbıl tevıdött 
Össze - cselédlakásokban lakott. Ennek több formáját ismerjük, a több család 
részére épített lakástól az egy-két családnak szánt búd ár laka sokig. Abudárok 
szılımunkások voltak a szılısgazdák birtokain. 

A napszámosok, részesmunkások saját házban laktak a város peremén, 
vagy pedig a századforduló után (XX. század) Parcellban vettek földet és arra 
építettek. Ha másra nem telt putriban laktak. 

Elgondolkodtató, hogyan élt meg az 193040-es években a statisztikai ada-
tok szerint kimutatott 1279, illetve 1475 ember. Megtalálható azonban a ma-
gyarázata, ha a fentebb elmondottak mellett figyelembe vesszük, hogy sok 
cselédnek egyszerően nem volt külön lakása. A kocsisok priccsen aludtak, a 
gulyások, kanászok pedig jászolban, vagy az istállónak egyéb részében. Ha 
tekintetbe vesszük, hogy az itteni emberek nagyrésze egész életét átcselédked-
te, csak a tehetısebbnek és szerencsésebbnek jutott arra, hogy házat ragasszon 
magának, érthetıvé válik, hogyan laktak itt az emberek. 
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A falu felépítése 
1950-ben a jelenlegi falu helyén még puszta volt: szántóföld, legelı. A 

mostani faluközpont helyén csak az Állami Gazdaság Mészöly-féle tanyája, 
az állomásépület és a Kertészképzı Iskola (a mai Gyermekotthon) állott, ami 
1940^41-ben épült, valamint a jelenlegi Iskola utcában a dombon egy kis ház, 
ami birkaszínbıl átalakított cselédlakás volt, s Kiskunhalas tulajdonát képez-
te. Elıször 1948-ban vetıdött f el a gondolat az akkor már megalakult állami 
gazdaság és járás vezetıi részérıl, hogy falut kellene itt létesíteni. 

1950-ben mérnökileg mérték szét a portákat, s ezeken létesült a falu. A falu 
1951-ben kapta a nevét két javaslattevés alapján. Egyik javaslat Bácsfehértó, 
a másik Kunfehértó volt. Elıször a Bácsfehértó nevet fogadták el, ezt azon-
ban 1952. áprilisában visszavonták, s véglegesen a másik névre jött meg az 
engedély, így lett a falu neve Kunfehértó. 

A falu házait a FAGI (Falusi Gazdasági Lakásépítı Iroda) tervezte és 
építtette. A munkálatokat megbízott építésvezetı irányította. 

Az építés során l és 2 szobás házakat készítettek. Az l szobás házak ára 
15.000 Ft, az kétszobásoké 20.000 Ft, amely összegeket 15 év alatt egyenlı 
részletekben kellett kifizetni. 

Ilyen feltételek mellett indult meg az igénylés 1950-ben. Eleinte mindenki 
jelentkezhetett, aki építeni akart, 1952-tıl azonban, amikor az Állami Gazda-
ság vette át az építkezéssel kapcsolatos ügyeket, elsısorban az Állami Gaz-
daság tagjai építhettek, de ez akkor sem zárta ki, más ne építhessen. 

Legelıször a Tanácsháza és ezzel együtt a titkári lakás épült fel, 1950-ben. 

 
A községi tanács épülete 

29. sz. melléklet 
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A házak 400 négyszögöles portákra épültek, s beosztásuk a következı: l 
vagy két szoba, konyha, kamra, különálló udvari WC, s minden két házhoz 
a mesgyére l ásott kút. Minden helyiség padozatát földesre készítették. A 
házak udvari részén, a konyha bejárati ajtó fölött 2 faoszlopon álló nyitott 
verandát épített a vállalat. A házakat teljesen készen bepucolva adták át. 
Mindenki köteles volt egy segédmunkást adni, a mester mellé. A segédmun-
kás legtöbbször maga a leendı tulajdonos volt. 

Ma már nem lehet egyetlen olyan házat sem látni, amely eredeti formájá-
ban állna. 

A házak a következı' ütemben készültek; 
1950. ıszén lerakták a Jókai utcában 8 háznak az alapját, s ugyancsak 5 

háznak az alapját az Ady Endre utcában. 1951-ben az alapokra falat húztak, 
sıt a Rákóczi utca házait is megkezdték építeni a Tanácsházától északi 
irányban. 1952-ben tovább folytatták a Rákóczi utca építését és megkezdték a 
Kossuth utca házainak készítését is. 1953-ban a Tanácsházától déli irányban 
folyt a Rákóczi utca építése, valamint sor került a Petıfi utcára és a Óvoda 
utcára is. Ezzel lényegében ez az építési akció befejezést nyert. Mintegy 
180-190 ház épült fel ez idı alatt. 

 
Állami Gazdasági dolgozók szolgálati lakásai 

30. sz. melléklet 

1953-mal nem fejezıdött be az építkezés. A tanács - a kimért házhelyek 
elfogyván - újakról gondoskodott. Újabb építkezési hullám kezdıdött az 
1960-as években. Ettıl kezdve már a házakat magánerıbıl, illetve OTP-tıl 
felvett kölcsön segítségével építik a lakosok. Egy házhely ára l .600 Ft-tól 7.200 
Ft-ig terjed a terület minıségétıl függıen (l négyszögöl 4 Ft-tól 18 Ft-ig). A 
minıséget  a föld minısége és fekvése határozta meg, valamint az hogy a 
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központban vagy a falu külsı részén fekszik-e a házhely. A faluépítés idısza-
kában, 1952-ben épült fel egy két tantermes iskola, melyet ma óvodának 
használunk. 

1953-ban, illetve azt követıen épült fel az Úttörı és a Szabadság tér. A 
Szabadság téren 1957-ben lakással ellátott orvosi rendelı is épült, valamint 
itt létestült egy 6 házból álló un. villasor. A tulajdonosok állami gazdasági 
dolgozók. 

 

A falu fıutcája 1963-ban 
32. sz. melléklet 

Az Úttörı téren 1963-ban épült egy 4 tantermes iskola szolgálati lakással. 
1950-ben vezették be a villanyt az akkor még kertészképzı Iskolába (mai 
Gyermekotthon), bár a község villamosítása 1952-ben kezdıdött meg. 
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Villasor a Szabadság téren 
31. sz. melléklet 



1952-ben megépült a Baja-Kiskunhalas úttól a falu központjából az utolsó 
házig a bekötıút, melyet 1960-ban a tóig (3 km) meghosszabbították, s az 
egészet portalanították, bitumenezték. 

1958-ban egy korszerő falusi szövetkezeti boltot és felvásárló telepet léte-
sítettek. 1963-ban az iskolával együtt megépült az új postahivatal is a szolgá-
lati lakással. 

A fejlıdéssel egyidejőleg gondoskodni kellett temetırıl is. Ez 1962-ben 
létesült a községben, s az idı múlásával a sírok száma is szaporodott. 

 

A kunfehértıi bolt 1969-ben Közreadta: Tri Hsam Márton 
33. sz. melléklet 

A FALU GAZDASÁGI ELETÉR İL  

Kezdetben két állami gazdaság volt a községben. Az egyik a Fehértó 
Állami Gazdaság, amely 1945. XI. 25-én alakult 213 kh földön 380 fıs dolgozói 
létszámmal. A másik az 1951-ben alakult Kertimag Termelı Gazdaság, mely 
1960-ig állott fenn. Akkor a két állami gazdaság egyesült. 

A szövetkezeit, valamint az itt folyó gazdasági életr ıl az Elıre Mg. 
Termelıszövetkezet megalakulásának 25 évfordulója alkalmából 1976-ban 
megjelentetett kiadványból juthatunk bıvebb információkhoz. Az elkövet-
kezı oldalak e kiadványt idézik. 

A parasztemberek ráébredtek, hogy a folyvást vándorló homokot megköt-
ni, a szél erejét megtörni erdık telepítésével lehetne. A VIII. század közepétıl 
el is kezdıdött az erdısítés. A halasi határban ezidıtájt létesült a Fejértói nyár 
és a galagonyaerdı, ahonnét 1820 táján évente 100 ölnyi fát vágtak ki. Ebben 
az idıben kezdték meg nagyobb mértékben a szılı- és gyümölcstelepítést is. 
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Mindezek mellett azonban legfontosabb volt a földmővelés, elsısorban a 
gabonafélék termesztése. İszi és tavaszi búzát, árpát, zabot, kölest és kuko-
ricát valamint burgonyát termeltek leginkább. A gabonát már olyan nagy 
területen vetették, hogy 1872-ben cséplıgép-társaság is alakult Kiskunhala-
son. A termésátlagok rendkívül alacsonyak voltak, amit a korabeli adatokból 
tudunk. Ezek szerint minden elvetett szem búza után 4-5, árpa után 5-7, repce 
és köles után 8-10 szemet takarítottak be. Emlékezzünk meg még egy növény-
rıl, amelyik ugyan nem ebbıl az idıbıl, hanem az 1950-es évektıl ismert a 
Fejértói parasztemberek körében, azonban már 1918-ban is szó esett termesz-
tésérıl. Ez pedig a gyapot. Ebben az esztendıben a város tanácsa a gyapot 
termesztésére hívta fel a halasi népet: 'Termesztésére legalkalmasabb a szür-
ke homok, amelybıl a mi határunk nagyobb része áll, ugyan azért a 
t.Districtusoknak akarjátok, hogy mondott pamut termesztés a 
megyénkben is ne csak kezdıdjék el, hanem virágzásba is jöjjön...". 

Hogy valójában termesztették-e például a fehértói szürke homokon, nem 
tudni, ennek írásos nyoma nem maradt. Az azonban bizonyos, hogy kendert, 
majd az 1900-as években egyre több lent termesztettek ezen a vidéken. 

Az 1945-ös földosztás meghozta az emberek életkedvét. A pusztai embe-
rek, zsellérek, cselédek életében elérkezett az idı, amikor is évszázados 
jussukat, a termıföldet magukénak tudhatták. 

A fehértói puszta nagyobb része a városé volt: 400 hold erdı és ugyanennyi 
szántó. 

Kiskunhalason 1948 októberében két szövetkezet, a Vörös Szikra és a Vörös 
Október alakult. Létrejött az Állami Mezıgazdasági Gépállomás is. A környe-
zı településeken sem tétlenkedett a parasztság, Balotaszálláson és Kisszállá-
son alakult még ebben az esztendıben termelıszövetkezeti csoport. 

A fehértói embereken nem sokat segített a föld. Nemigen bírtak vele. A 
szomszédok példája állt elıttük: közösen kellene mővelni a földet. 1949. 
ıszén el is határozták, hogy együtt dolgoznak. S mivel a parasztember korán 
kel, legyen ehhez illı a termelıszövetkezeti csoport neve: Vörös Hajnal. 

A következı esztendı februárjában egy másik szövetkezet szervezése kez-
dıdött meg a fejértói részen. A középparasztok megalakították 1951. szep-
tember 1-én a Béke Tszcs-t. Földterületük 400 hold volt. A szántón kívül 
szılı, gyümölcs és erdı is tartozott a Béke Tszcs-hez. 

A fehértói pusztán az elsı zárszámadás a Vörös Hajnal Tszcs-ben 1951. 
október elsı napjaiban volt. 

Hat-nyolc ezer forint készpénzre számították a gazdák. Már az elsı évben 
munkegység szerinti elosztás érvényesült. Az egy munkaegység értéke 16 
forint volt. Terményben kapták nagyobb részét, s pénzt valójában 6,50 forin-
tot fizettek egy-egy munkaegységre. Egy napi munkával lehetett általában 
egy munkaegységet elérni. Például aki 800 négyszögöl gabonát levágott 1,2 
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munkaegységet kapott. Hajnaltól késı estig tartott ez a munka. A várt 6-8 ezer 
forint nem teljesült, de így sem panaszkodtak a tszcs-tagok. Az elsı évben 
elért pl.: 180 munkaegységre búzából 10 mázsát, kukoricából 20-at, burgo-
nyából és árpából 5-5 mázsát, valamint 60 kiló cukrot. Ezenfelül 4 ezer forint 
készpénzt is. 

Igazságosnak tartották az elosztást, ugyanis a pénzt és a terményt harma-
dolták, így egyharmadát az államnak, egy harmadát tartalék a jövı évre, a 
fennmaradó egyharmadot pedig kiosztották a tagságnak. 

Mindkét gazdaság gyenge vagyoni és pénzügyi helyzete,a földterület ta-
goltsága közrejátszott abban, hogy az intenzív és hatékony gazdálkodásnak 
nem voltak meg a feltételei. A tagok és a vezetık is tudták, hogy a kiutat az 
egyesülés jelenti. Ugyanakkor elkerülhetik a párhuzamos beruházásokat is. 

Két termelıszövetkezeti csoport mőködött tehát 1952-tól Kunfehértón, 
mígnem 1963. december 6-án egyesültek, Elıre Mezıgazdasági Termelı^ 
szövetkezet néven. 

Az 1952-es esztendı jelentı változást hozott a parasztemberek, e település 
életében. Az 1950-ben megválasztott Kiskunhalasi Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága és a hét szakigazgatási osztálynak rendkívül nehéz feladatot jelen-
tett a 112 ezer katasztrális hold területő város irányítása. A lakosság egy része 
ugyanis már a felszabadulás elıtt tanyán él,t, a földosztás után pedig tovább 
nıtt a városból kiköltözık száma. A nagyobb településeket így 1952. január 
1-tıl Önálló községekké nyilvánították. Fejértó puszta is ettıl az évtıl vált 
községgé. 

A FALUKÖZÖSSÉG KIALAKULÁSA  

A falu lakóinak honfoglalása idıszakában a rokoni kapcsolatok dominál-
tak. A rokonok segítették egymást elsısorban a házépítés s más munkák 
idején. Késıbb amikor megismerték egymást a szomszédok, kiépültek a még 
szélesebb, szomszédsági kapcsolatok. Számtalan lehetıség adódott arra, s 
adódik manapság is, hogy a szomszédok kapcsolatba kerüljenek egymással. 
Ha valami fennakadás mutatkozott a háztartásban a háziasszonyok legköze-
lebb a szomszédot érték el. Az utcában lakók megismerték egymást, boltban, 
itt-ott találkoztak egymással, együtt mentek haza. így alakult ki az utcában 
lakók szorosabb kapcsolata. A tsz-szervezések, a társadalmi munkák, a lako-
dalmak, a különféle szokások közösséggé kovácsolták községünk lakóit. A 
tanács által szervezett munkák: - bekötıút a tóhoz, parkosítás, faültetési 
akciók - a falu apraja, nagyja együtt tevékenykedett. 
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A KUNFEHERTOI STRANDELETROL  

A Duna-Tisza-köz középsı, homokos sávjának mindig is üdítı színfoltja 
volt a Halas és Jánoshalma közé szorult Fehértó. A tó. 

Egykori 178 ha-nyi vízfelületével a táj legnagyobb tava, a körülötte zöldülı 
vegyes erdık pedig kívánatos kirándulóhellyé varázsolták mindkét partját. 
De a régi, bıvebb vizeivel sok-sok szép halat is éltetett, s ezek a valódi és az 
alkalmi halászokat mindig is vonzották. Már az elmúlt századokban is. 
Századunkban pedig - a 60-as évek végéig - állandó halászcsapat bérelte s 
hálózta, varsázta. Sıt a horgászok száma is ugrásszerően szaporodott. De a 
víz, mely függvénye az alföldi talajvízszintnek, egyre fogyatkozott. Igaz, jó 
száz évvel ezelıtt egy évben majdnem kiszáradt. Hogy a halnak maradjon 
egy kis menedéke, a halászok a tó közepén egy hosszanti árkot ástak. Nem 
oly régen még lábbal is ki lehetett tapogatni azt. Aztán ismét vizes évek jöttek, 
a szélfújta meder megtelt, jobb idıkben a közepén a két méter mélységet is 
elérte. S ez a könnyen felmelegedı lágy víz a pihenni vágyó embert is hamar 
magához csalogatta. 

A fehértói strandélet már a 20-as évek közepén megindult. Persze nem az 
akkori fehértói lakosok {pontosabban tanyasiak és szállásiak } jóvoltából, 
hiszen akkor még falu sem volt. Fehértó lakosságát mindössze néhány tucat-
nyi tanya népsége adta. A tanyasi ember pedig mikor járt a tóra? Ha lovait 
vitte úsztatni, kocsiját dagasztani, kosárfonásra szánt főzfavesszıjét beáztat-
ni. A gyógyvíz gyanújába keveredett Sóstóval elégedetlen halasi polgárság, 
meg a Nuber-féle téglagyári gödör strandjánál szebbre-jobbra vágyó jános-
halmi értelmiségi családok kezdték a fehértói strandolást. 

 
Jánoshalmi fürdızık 1938. körül 

34. sz. melléklet 
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Aztán a 30-as évektıl nagyot lendített rajta a jánoshalmi búcsú, amelynek 
mindinkább velejárója lett, hogy másnapján a jánoshalmiak vonattal, kerék-
párral, stráfkocsikkal százával lepték el a tó nyugati otthonosabb partját. 
Hogy elfogyasszák a búcsúi maradékokat, meg hogy a langyos vízben kiáz-
tassák törıdött tagjaikat. Csak úgy fekete "glottgatyában" és rózsaszín, váll-
pántos ingszerő nem is tudom micsodában. 

Persze azért modernebb fürdıruhák is akadtak. 
A fürdıéletet tovább emelte, amikor a környék cserkészcsapatai (halasi, 

bácsalmási, jánoshalmi) felfedezték a partmenti romantikus erdıket, ligete-
ket, amelyek nemcsak a feszeskötelő zöld sátrakat és a hosszúbotos éjszakai 
ıröket védték, takarták, de a kisembereknek szellemekkel történı ijesztgeté-
séhez is igen alkalmasak voltak. 

És aztán néhány optimista vállalkozó jóvoltából közvetlenül a parton 
felépült egy "szaletnis" csárda és egy deszkakabinsor. 

 
Fehértó 1937. április 

35. sz, melléklet 

Került néhány csónak is a vízre, olykor még vitorlás is. Mindez már a halasi 
oldalon, fıleg a halasi kirándulók jóvoltából. Sıt! A tó déli oldalát elrekesztı 
akácos dőlıút néhány parcelláján kezdtek már kisebb villák - ma azt monda-
nánk, hétvégi házak - felnıni. 

Egyszóval megindult valami. Ami egészséges volt, ami vidám volt. 
Amikor aztán a háború átrobogott a tájon, mi maradt mindebbıl? Eltüzelt, 

felhasogatott kabinok, fundamentumig széthordott nyaralók, megritkított 
erdık. Meg a hajlott tetejő halásztanya, elıtte a százéves parti főzekkel. És a 
mindjobban terjedı nádas, amely talán örök. 

A háború utáni elsı évtized nem hozott, nem hozhatott igazi "fürdıéletet". 
Rendszeres erdıgazdálkodási munka kezdıdött, ugyanakkor megalakult az 
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állami Nádfeldolgozó Vállalat. Megkezdıdött a nád évrıl évre ismétlıdı 
aratása. 

A fürdıélet csak lassan mozdult. A gazdasági és a politikai helyzet megle-
hetısen korlátozta a pihenés és a szórakozás utáni vágyat. De azért nyári 
szombatonként és vasárnaponként, no meg a július végi jánoshalmi búcsú 
hétfıjén mindkét part kirándulásra csábított sok kerékpáros fiatalt és 
stráfkocsikra málházó családot. Halasiakat, Jánoshalmiakat egyaránt. A 
vonattal érkezıket meg a vége-hossza-nincs homokos, akácos dőlıúton 
alkalmi lovaskocsik fuvarozták a tóhoz, egy-két forintért. 

Az 1960-as években kezdett a helyi tanács a kunfehértói üdülıterületen 
ingyen telket osztani. E telekosztás eredményeként ma már egy mintegy 800 
üdülıingatlanból álló üdülıfalu terül el a tó partján. 

 
A fehértói strand 1937. 

Fotó: Bernáth Zoltán 
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A mai Kunfehértóról címszavakban 

TELEPÜLÉSÜNK CÍMERE:   l  

"A település címere hagyományos 
pajzsalakba három mezıre osztott, a 
legnagyobb mezı a kunfehértói tó stilizált képe, 
benne a területre jellemzı mezıgazdasági 
kultúrára, a szılıre utaló rajz. 

A felsı két mezı közül az egyikben a 
Közép-Európában egyedül Kunfehértón honos 
virginiai holdruta grafikus ábrája, a másik 
mezıben a jellemzıen vízi növények, a 
buzogányok rajza található. A címer színes 
rajzán a pajzs széle és a hullám ezüst színő, a 
víz és a holdruta háttérszíne kék, a buzogányok 
arany mezıben fekete színőek. A szılı 
aranyszínő, a levele pedig zöld." (20/1992. 
Kt.sz.határozat) 

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK: 
COBLENZ  

Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy települési önkormányzatok nemzet-
közi kapcsolatokat létesítenek. Megyénkben is erısödik az a tendencia, hogy 
községek, városok külkapcsolatokat kötnek. E kapcsolatok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy ebbıl mindkét fél egyaránt elınyöket szerez. 

Az így szerzett információk alapján Kunfehértó önkormányzata kezdemé-
nyezte egy németországi településsel: COBLENZ-el a testvértelepülés! kap-
csolat felvételét. 

Erre jó alkalmat teremtett, hogy Coblenz település polgármestere a korábbi 
években többször nyaralt üdülıterületünkön. A kapcsolatfelvétel elsı lépése-
ként 1991. szeptember 9-én 3 tagú küldöttség indult Kunfehértóról Coblenz-
be. 1991. október 31-i viszontlátogatás alkalmával Kunfehértón került sor a 
két település közti együttmőködési megállapodás aláírására. Az azóta eltelt 
idıben - a folyamatos kapcsolattartás mellett - a két Önkormányzat vezetısé-
ge kicserélte tapasztalatait az önkormányzati mőködésrıl, elképzelésekrıl, 
együttmőködési lehetıségeinkrıl. 

E külföldi kapcsolat minden bizonnyal segíteni fogja idegenforgalmunk 
fellendülését is. 
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Utószó 

TRILLSAM MÁRTON nevéhez főzıdik Kunfehértó régészeti leleteinek 
feltárása. A nagy gondossággal és precizitással készített fotóin a község szinte 
minden momentuma, múltja és jelene láthatóvá válik. 

Kunfehértó Képviselıtestülete úgy döntött, hogy 1992. augusztus 20-i 
ünnepi testületi ülésén eddigi munkásságának elismeréseként "A KUNFE-
HÉRTÓÉRT EMLÉKÉRMET" Trillsam Mártonnak adományozza. 

Forrásmunkák:  

TRILLSAM MÁRTON 1991. áprilisától a Kunfehértói Kalauz c.   helyi lap 
hasábjain leközölt publikációi 

BURAI ISTVÁN 1964-ben írt "Kunfehértó története" címő történelem szak-
dolgozata 

"ELİRE MG. TSZ, KUNFEHÉRTÓ 1951-1976" címő 1976-ban a Tsz. vezetı-
ség részérıl megjelentetett jubileumi kiadvány 

DR. KÁRSAI FERENC "Fehértó a háború elıtt" címmel a Kunfehértói Kala-
uzban megjelentetett publikációja 
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