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SZAPPANOS CSALÁD TAGJAINAK BIRTOKAI 

 
Az alábbiakban megkíséreltem a rendelkezésemre álló anyagból összeszedni és áttekinthetővé 

tenni mindazokat az adatokat, amik a család eredeti vagyonszerző tagjainak, és a 1945-ben élő tagjainak 
vagyoni állapotára vonatkoznak. Természetesen a teljesség igényét nem tudom kielégíteni, mivel  
korlátolt terjedelmű anyagom nem terjed ki azon túl, mint mit apám összegyűjtött. 

Családunk a társadalomnak sok hasznos és értékes embert adott. Soraikban orvosok, 
gyógyszerészek, tanárok, bírák, tanárok, református lelkészek, katonák, mérnökök, festők és művészek 
találhatók, de a legjellemzőbb életpálya az a földdel és a természettel való együttélésben nyilvánul meg. 
Őseink majdnem mindegyike valamilyen mértékben földet birtokoltak. Gazdálkodtak, és abból 
nemcsak hogy megéltek, de meg is gyarapodtak. I. István (1766-1888) Kolozsváry Zsuzsanna 
feleségével az első, akinek végrendeletét ismerjük és abból látható, hogy az örökölt vagyonához ő is 
summásan hozzá tett. I. Elek (1837-1921) felesége, Mester Julianna szép hozományt hozott, de életük 
folyamán kemény munkájuk eredményeként a család leggazdagabb tagjává váltak. Négy gyerekük közül 
csak nagyapámnak, V. Istvánnak (1871-1925) voltak gyerekei és azoknak leszármazottai, így 
végeredményben ez az egész nagy vagyon azok tulajdonába került. Ki tudja, hogy folytatódott volna a 
család élete, ha nem fordul fel a világ 1945-ben, amikor is az addigi ősi birtokok, vagyonok tulajdonjoga 
visszacsinálhatatlanul megszűnt egy legyintésével az új kommunista világrendnek. Ennek utána 
mindezek a sorok, csak a múlt történelmét szolgálják, gyakorlati érték nélkül.    

Amikor ezeket a régi iratokat tanulmányoztam, rá kellett döbbennem, hogy a leírt sorok, adatok 
pontossága, akkurátussága nagyon sok esetben sok kívánnivalót hagy maga után. Imre bácsi is és apám 
is legtöbb esetben emlékezetére támaszkodván írta összefoglalóit, emlékezéseit, és amikor ma azokat 
egészében összehasonlítva olvassuk, ott bizony előfordul, hogy dátumok, személyek, ingatlanok 
mérete, öröklési útvonalak következetességében itt, ott hiba csúszott bele.  

Mégis megkíséreltem, hogy az egyes ingatlan egységek örökösödési útvonalát végig járjam, 
felderítsem és lerögzítsem. Az itt elfekvő iratokban, hagyatéki rendelkezésekben eligazodni, azokból 
egy egységes képet alkotni azonban nagyon nehéznek bizonyult, ezért az alábbi feldolgozás távol áll a 
100%-os pontosságtól.   
   
 

Szappanos János I. (1713-1795) 

Szüleitől (II. Mihály) örökölte: 
Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ősi ház, ami 1766-ban leégett, de újra  
      felépítette. 
Kecskemét, Városföld, Gatyásfái –                      20 hold  
Szerzemény: 
Kecskemét, (Homoki) Munkácsi u. 14. (Mária utca és Báthory utca sarkán?)  
     Szabó Gergelytől vett, udvarán száraz malmot épített, ami 1766-ban leégett, de újra  
     felépítette. 
Kecskemét, Talfája (Vacsi dűlő) (Benkő Kert)– 1747-ben kapta apja II. Mihály ajándékba Kasza 
Mihálynétól, 1793-ban tanyát épített rá.                                 61 hold 
I. Jánosnak volt 489 hold földje, két háza, két szárazmalma és sok háziállata. Nejével Hegedűs 
Tormássy Judittal 40 aranyat, földet és ingóságokat kapott. A periratok-szerint ő volt a leggazdagabb 
ember a homoki kálvinisták között. 
 

Szappanos István I. (1766-1838) és Kolozsváry Zsuzsánna (1768-1844) birtoka 

I. Jánostól örökölt: 
Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ösi ház  
Kecskemét, (Homoki) Munkácsi u. 14. Ösi ház udvarán száraz malom – 1814-ben leégett 
Kecskemét, Városföld puszta, (a Mindszenti és Szegedi út közt) ősi föld –               24 zsák (18 hold) 
Kecskemét, Vatsi út (Bogyó Miklós féle) –                                28 hold 
Kecskemét, Városföld, Gatyásfái (Béni kert) –                               20 hold 
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Kecskemét, Mária hegy – szőlő, gyümölcsös                             1290 nöl 
Kecskemét, Talfája (Vacsi dűlő) (Benkő Kert)                              61 hold  
szerzett: 
Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ösi ház kibővítve Szabó Gergely házával 
Kecskemét, Kápolna utcai ház, (Kéri Pál szomszéd) 
Kecskemét, ház Gyuris Istvántól 
Kecskemét, Vágó kapuban lévő szárazmalom 
Kecskemét, Városföld, Gatyásfái (Béni kert) – (Halasi Mihálytól)                            41 hold  
Kecskemét, Városföld puszta, (a Mindszenti és Szegedi út közt) – (Herczeg Sámuel 

 és Kun Istvántól)                      83 hold  
Kecskemét, Oláh fái – (Veresmarthy Péternétől)                   12 zsák (9 hold)  
Kecskemét, Vatsi út (Sárkány föld) –                                 28 hold 
Kecskemét, Mária hegy – 3 pászta szőlő, gyümölcsös (Kun Páltól és Sz. Józseftől)   
Kecskemét, Ballószög – szőlő, (Bozsó Lászlótól)                      5 hold 
Kecskemét, Mária Kápolnai erdő 7 hold 
Kecskemét,  Szentkirály  puszta  „váltságos” birtok                                                 85 zsák (70 hold) 
 

Szappanos István II. (1788-1873) és Tsikesz Nagy Mária (1795-1854) birtokai 

Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ösi ház  
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlöben) ősi föld –                20 hold 
Kecskemét, Szentkirály puszta                     70 hold 
Kecskemét, Ballószög – szőlő, (Bozsó Lászlótól)                      5 hold 
 

Szappanos Sándor I. (1800-1884) birtoka 

Örökölt vagyon: 
Kecskemét, Budai utca 13. sz ház 
Kecskemét, Talfája (Vacsi dűlő) (Benkő Kert) tanyával                        61 hold 
      Sz. Mihály II. – Sz. János I. – Sz. István I. - Sz. Sándor I. 
Kecskemét, Szentkirályi puszta  árendában kiadva                              26 hold       
     Sz. István I – Sz. István II – Sz Sándor I.   
Szerzett vagyon: 
Budapest, ház  - 16 lakó bérli 
Kecskemét, Ballószög (Sípos családtól vett) – felesben kiadva                 36 hold 
Kecskemét, Úri hegy szőlő, (1867 vett- 1887-ben eladott)                                2 hold 
 

Szappanos István III. (1818-1917) birtoka 

Kecskemét. Hoffman János utca 1. városi ház 
Kecskemét. Báthory utca 2. városi ház 
Kecskemét. Vacsi dűlőben                          50 hold 723 nöl föld 
Kecskemét. Galambos és Szegedi dűlőben                      51 hold 1417 nöl föld 
Kecskemét. Talfája,                        11 hold 1467 nöl  föld 
Kecskemét. Úsztató dűlőben              5 hold 1029 nöl föld 
Kecskemét. Úri hegy                                         2 hold 353 nöl és 1 hold 776 nöl föld 
Kecskemét. Mária hegy (Öreghegyi szőlő) ősi birtok                                       1290 nöl. és 1541 nöl. 
Össz vagyon értéke: értékpapírok, ingatlan és ingóságok : 298,951 aranykorona, elosztva törvényszéki 
ítélet szerint, végrendelet hiányában 17 oldalági örökös között.  
 

Szappanos Elek I. (1837-1921) és Mester Julianna (1842-1908) birtoka  

apjától II. Istvántól örökölt: 
Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ösi ház – Városi kisajátítás 1914-ben 
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlőben) ősi föld –             19 hold 1363 nöl 
Kecskemét, Ballószög puszta, szőlő                                 4 hold 959 nöl 
Kecskemét, Szentkirály puszta                     50 hold 
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Kecskemét, Csontoshalom - eladva                    35 hold 
Mester Mihálytól örökölt: 
Kecskemét, Városföld-Tegzes föld,                                 55 hold 
Kecskemét, Városföld puszta (Szegedi dűlő)                             171 hold 
Kkfélegyháza, Páka puszta,                      120 hold 
Kecskemét, Úrréti dűlő, Nagytanya, Szalai tanya, Közel tanya                 3 tanya 100 hold 
Kecskemét, Csalányos szőlőhegy, szőlő                             3.5 hold 
Szerzemény: 
Kecskemét, Jókai utca 14. városi ház (Kresák féle ház 1895-ben újra építette)  
Kecskemét, Széchenyi utca 11. városi ház (Gresner féle ház. 1901-ben újra építette)  
Kecskemét. Budai utca 39. sz. ház.  Vette 1897-ben 
Kecskemét, Köncsög puszta (Hollós és Ludas dűlők) (Ujszászi ügyvédtől 1877-ben)  
                       3 tanya,   600 hold 
Kecskemét, Ágasegyháza puszta (Peres, Liptai és Galambházi dűlőben)(Dulla Máté ügyvéd 
        től 1880-ban),                                               279 hold 
Fülöpszállás, Fülöpke, Kerekegyháza (Hosszúréti dűlő) (1884 körül)                          70 hold 68 nöl 
Kiskőrösi Járás, Nagybócsa puszta (Zsigray, Fiáth és Lipcsei dűlő) (1891-ben, br. Fiáth,  
        Zsigray Márton, Beretvásné Zsigray Teréziától)                                                             1777 hold 
Dunavecse Járás, Csanádfehéregyháza (Ártéri dűlő)(Bocsányi Ödöntől 1902-ben)              405 hold 
Kecskemét, Szentkirály puszta                     200 hold 
Kecskemét, Úrréti dűlő, Dékány tanya, Szőlős tanya                   2 tanya 150 hold 
Kecskemét, Ref. Temető mellett                       2 hold  
 
 

Szappanos János V. (1839-1919) birtoka 

Kecskemét, (Homoki u. 97) Munkácsi u. 14. Ösi ház. Ő építette újra mai formájában 
Szép vagyon maradt rá szüleiről. Nejével mintegy 100.000 forint értékű vagyont kapott. Volt 5 háza, 
több mint 500 hold földje Balázson, Városföldön, -Talfájában. Ballószőgben és Ágasegyházán. 
Azonkívül néhány szőlő és sok részvény.   
 
 

Szappanos Amália I. (1855-1894) birtoka 

Kecskemét, Talfája (Benkő kert)                                                                                      31 hold 
      Sz. Mihály II. – Sz. János I. - Sz. Sándor I. – Sz. Amália 
 

Szappanos Teréz III (1856-1943) és Búzás Kálmán birtoka 

Solt , házbirtok 1938-ig, majd Kecskeméten Budai út 11.sz.  
Kecskemét, Városföld Gatyásfái                      38 hold 
Kecskemét, Városföld, Talfája tanyával                    26 hold 
 

Szappanos Sándor III. (1857-1934) birtoka 

Kecskemét, Budai utca 13. sz ház 
        Sz. Sándor II – Sz Julianna – Sz Sándor III 
Kecskemét, Ballószög                      36 hold 
    Sz. Sándor I. – Sz Sándor III 
Kecskemét, Korhánköz szőlő kúriával                      5 hold 
 

Szappanos Sándor IV. (1860-1928) és Szappanos Julianna III. (1863-1931) birtoka 

Kecskemét, Budai utca 13. sz ház 
       Sz. Sándor I – Sz Julianna III. 
Házbirtokok :Kecskemét-Gyenes tér - Monor - eladva 
Kecskemét, Szentkirályi puszta                     26 hold       
     Sz. István I – Sz. István II – Sz Sándor I.- Sz Julianna III. 
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Csongrád vm., Gátér puszta, Sz Sándor szerzemény kastéllyal és szőlővel                               100 hold 
   

Szappanos Juliánna IV. (1864-1930) – Sikari Kovács Gáspár 

Öröklött: 
Kecskemét. Budai utca 39. sz. ház.   
    Sz. Elek I. – Sz. Julianna IV.   
Kecskemét. Úrrét 5 tanyával                    250 hold 
     Sz. Elek I. – Sz. Julianna IV 
Kiskunfélegyháza, Páka puszta                    120 hold 
      Mester Mihály – Sz. Elekné Mester Julianna - Sz. Julianna IV. 
Kecskemét, Ref. Temető mellett                      ½ hold  
       Sz,. Elek I. – Sz. Julianna IV. 
Kecskemét, Szentkirály puszta                         50 hold 
        Sz,. Elek I. – Sz. Julianna IV. 
Szerzemény: 
Sikari Kovács birtok                      242 hold 
Kecskemét, Szentkirály puszta    (vagyonváltságrai elkülönítve 110 hold)i                50 hold 
     Sz. Elek I. – Sz. Elek III. – Sz. Julianna IV.  
Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan (vagyonváltságrai elkülönítve 34 hold)i                203 hold  

Sz. Elek I. – Sz. Elek III. – Sz, Julianna IV.   
 

Szappanos Károly I. (1865-1945) birtoka 

Kecskemét. Széchenyi fasor 11, városi ház 
Kecskemét, Talfája (Benkő kert) 1793-ban épült tanyával                  30 hold 
      Sz. Mihály II. – Sz. Sándor I. 
 

Szappanos Elek III. (1868-1932) és Szappanos Mária IV. (1876-1960) birtokai 

Kecskemét. Jókai u 14. városi ház (Kresák féle – 1895-ben renoválva) 
    Sz. Elek I.  – Sz. Elek III. 
Kecskemét, Úrrét,                    5 tanya,  250 hold  
   Sz. Elek I.  –  Sz. JuliannaIV. - Sz. Elek III. 
Kecskemét, Ballószög puszta, szőlő  osztatlan ¾ rész                   4 hold 
   Sz. István II. – Sz. Elek I – Sz Elek III és Sz. Imre III 
Kecskemét. Mária hegy (Öreghegyi szőlő) ősi birtok                   4 hold 1093 nöl 
   Sz. István I.- Sz. István III. – Sz. Elek III. és Mária    
Kecskemét, Református temető mellett                         2 hold 335 nöl 
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlöben) ősi föld –                          20 hold  
    Sz. István. – Sz. István II. – Sz. Elek I. – Sz. Elek III  
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlöben) ősi föld –                              2 hold  
    Sz. István. – Sz. István II. – Sz. Elek I. – Sz. Mária IV  
Fülöpszállás, Fülöpke, Kerekegyháza (Hosszúréti dűlő) (1884 körül)                                      70 hold 
    Sz.- Elek I. – Sz Elek III 
Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan                    203 hold  

Sz. Elek I. – Sz. Elek III.  

 
Szappanos István V. (1871-1925) és André Róza birtoka 

Öröklött: 
Kecskemét. Budai utca 39. sz. ház.   
    Sz. Elek I. – Sz. Julianna IV. - Sz. István V. 1924-ben eladva 
Kecskemét. Széchenyi tér 10. városi ház (Szeles féle – épült 1888) 
   vette Sz. István V. 1907-ben 
Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan                    203 hold  

Sz. Elek I. - Sz. István V.  
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Kecskemét. Városföld pusztai birtok, kúriával                  171 hold 
   Mester Mihály-Sz.né M. Julianna- Sz.István V. 
André Emánueltől öröklött: 
 Kerekegyháza. Rákóczi út 108 sz. lakóház 
   André Emán – Sz.né André Róza   
Kerekegyháza. Falu alatti szőlő                     11 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza   
Kerekegyháza. Külső szőlő                      29 hold 
     André Emán – Sz.né André Róza   
Kerekegyháza. Falu alatti szántó                     35 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza   
Kmét. Zsidó föld                       88 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza   
Fülöpháza. Szibéria                      113 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza   
Szerzemény: 
Kkfélegyháza, Páka pusztai birtok                     83 hold   
Kecskemét. Csalánosi szőlő                            4 hold  
      Mester Mihály – Sz.né M. Julianna – Sz. István V.  
Kecskemét. Köncsög puszta (Hollós és Ludas dűlőkben),                                 600 hold  

Sz. Elek I.-Sz. István V. 
Kecskemét. Ágasegyháza pusztai ingatlan                   210 hold  

 
Az 1924. évi földbirtokrendezés alkalmával mint Kecskeméten egyetlen ezer holdon felüli birtokostól 

a vagyonváltságot földben vette el az állam. Hogy birtokai ez alól mentesüljenek, Juliánna testvére ajánlotta fel 
e célra szentkirályi birtokát, melyből 110 holdat, a fehéregyházi birtokból pedig 34 holdat el is vettek. i 

 

Szappanos Imre III. (1877-1959) birtokai 

I. Elektől örökölt: 
Kecskemét, Széchenyi utca 11. városi ház. Értéke 20,000 pngő. 
Kerekegyháza. Fülöpszállás, fülöpházi, fülöpkei -                    70 hold 
    Sz.- Elek I. – Sz Elek III  - Sz. Imre III 
Kecskemét, Városföld-Tegzes föld, Gátér dűlő.                              55 hold 
Kiskőrösi Járás, Nagybócsa puszta,                             1777 hold 
Bócsa puszta,  Sigray, Fiáth dűlő                1760 hold 293 nöl  

Sz. Elek I. – Sz. Imre III.  
Kecskemét, Ballószög puszta, szőlő, Ballószög, Halász dűlő. Osztatlan ¼ rész                          4 hold 
   Sz. István II. – Sz. Elek I – Sz Elek III és III Imre 
Kecskemét. Ref. Temető melletti ingatlan Ref.egyáz. Mauzóleum.                              2 hold  
   Sz. Elek I. – Sz. Imre III.  
Kecskemét. Talfája,   Sz. István III – Sz Imre III                   12 hold 
Felesége Muschong Birike hozománya: 
Solymár, Budapest Vidéki Gőztégla és Cserépgyár RT..  
Saját szerzemény: 
Budapest, Batthyányi út 15 sz. négy emeletes bérház. 
     A húszas években építtette Sz. Imre III. .  
Bócsa puszta, Lipcsei és Sigray dűlő                    48 hold 933 nöl 
Bócsa puszta, Kaszai erdő                                35 hold 518 nöl 
 

Szappanos István VI. (1899-1986) és gyerekei birtoka  

Kecskemét. Széchenyi tér 10. városi ház (Szeles féle – épült 1888) 
   vette Sz. István V. 1907-ben – Sz. István VI. és Sz. Elek IV. 
Kecskemét. Városföld pusztai birtok, kúriával                  171 hold 
   Mester Mihály-Sz.né M. Julianna- Sz.István V.-Sz. István VI. 



11 
 

Kkfélegyháza, Páka pusztai birtok                    203 hold   
   120 hold: Mester Mihály-Sz.né M. Julianna- Sz. Julianna IV. Sz. István VI. 
   83 hold: Sz István V. – Sz. István VI.  
Kecskemét, Bócsa puszta. Kiskorú gyerekinek Sz. Imre III.  ajándékozta 1844 hold ¼ osztatlan részét 
1932-ben, ami 1942-ben 1206 holdra csökkent kincstári kisajátítás következtében 
Kecskemét, Városföld-Tegzes föld,                                            55 hold 
   Mester Mihály-Sz.né M. Julianna-Sz. Imre III.- Sz. István VI. 
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlöben) ősi föld –                          20 hold 

Sz. János I.-Sz. István I.-Sz. István II.-Sz. Elek I.- Sz. Elek III.- Sz. István VI. 
Kecskemét, Városföld puszta, Gatyásfái, (a Mindszenti dűlöben) ősi föld –                             1 hold  
    Sz. István. – Sz. István II. – Sz. Elek I. – Sz. István VI  
 

Szappanos Rózsa III. (Beretvás Istvánné) (1900-1956) és gyereki birtoka 

Kerekegyháza. Rákóczi út 108 sz. lakóház 
   André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Kecskemét. Széchenyi út 11. városi ház (Gresner féle ház,) 
    vette Sz. Elek I. 1901-ben – Sz. Imre. III. – Sz. Rózsa 
Kmét. Csalánosi szőlő                            4 hold  

Mester Mihály – Sz.né M. Julianna – Sz. István V. – Sz. Rózsa 
Kmét. Ballószögi szőlő..                         4 hold 
    Sz. István I. – Sz. Elek I. – Sz. Elek III. – Sz. Rózsa 
Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan                    406 hold  

Sz. Elek I. - Sz. István V. és Sz. Julianna – Sz. Rózsa 
Kerekegyháza. Falu alatti szőlő                     11 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Kerekegyháza. Külső szőlő                      29 hold 
     André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Kerekegyháza. Falu alatti szántó                         35 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Kmét. Zsidó föld                       88 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Fülöpháza. Szibéria                      113 hold 
    André Emán – Sz.né André Róza – Sz. Rózsa 
Kecskemét, Bócsa puszta. Kiskorú gyerekinek Sz. Imre III.  ajándékozta 1844 hold ¼ osztatlan részét 
1932-ben, ami 1942-ben 1206 holdra csökkent kincstári kisajátítás következtében 
Beretvás István szerzeménye: 
Szikura féle porta                        200 nöl 
André Balázs féle szántó                      10 hold 
André László féle szántó                                   9 hold 
Fehér féle szántó                         2 hold 
Pencz féle szántó                                               1 hold    
Szikura féle szántó                           2 old    
Buhegyi Jutka féle szőlő                                      5 hold
            

Szappanos Elek IV. (1902-1947) és gyerekei birtoka 

Kecskemét. Széchenyi tér 10. városi ház (Szeles féle – épült 1888) 
   vette Sz. István V. 1907-ben – Sz. István VI. és Sz. Elek IV. VI. Istvánnak fele részét átruházva  
Kecskemét. Jókai u 14. városi ház (Kresák féle – 1895-ben renoválva) 
    Sz. Elek I.  – Sz. Elek III. – Sz. Elek IV . özvegyi haszonélvezet után 
 
Kmét. Köncsög puszta (Hollós és Ludas dűlőkben), kúriával                           600 hold  

Sz. Elek I.-Sz. István V.- Sz. Elek IV. 
Kmét. Ágasegyháza pusztai ingatlan                              210 hold  
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Sz. István V.- Sz. Elek IV. 
Kmét. Szentkirály pusztai ingatlan   
      Sz. Elek I. – Sz Julianna – Sz Elek IV                    49 hold 
Kmét. Úrrét pusztai ingatlan. Tanyák: Nagytanya, Szalai tanya, Közel tanya, Dékény tanya, Szőlős 
tanya                                  250 hold 

100 hold: Mester Mihlály – Sz.né M.Julianna – Sz. Elek III.- Sz. Elek IV. 
150 hold: Sz. Elek I.- Sz. Julianna IV. - Sz. Elek III.- Sz. Elek IV.  

Kecskemét, Bócsa puszta. Kiskorú gyerekinek Sz. Imre III.  ajándékozta 1844 hold ¼ osztatlan részét 
1932-ben, ami 1942-ben 1206 holdra csökkent kincstári kisajátítás következtében 
 

Szappanos Sándor V. (1909-1943) 

Kecskemét. Ballószög ingatlan birtok                    36 hold 
   Sz. Sándor I. - Sz. Sándor III. – Sz. Sándor V. 
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Említésre méltó ősi és öröklött ingatlanok 
 

Ágasegyháza puszta 210 hold, Kecskeméttől nyugatra kb. 22km.. Vette V. István 1880-ban, örökölte 
IV. Elek 1925-ben 
 
Ballószög, 36 hold föld és ház. Vette I. Sándor a Sipos családtól. Örökölték III. Sándor majd V. 
Sándor. 
 
Ballószög, 4 hold 959 nöl  szőlő és erdő. Vette I. István Bozsó Lászlótól. Örökölték: II. István – I. 
Elek – III. Elek és IV. Mária, és III Imre – Beretvásné Sz. Rózsa. 
 
Bócsa puszta, Kiskőrösi Járás, (Zsigray, Fiáth és Lipcsei dűlő), 1760 hold, 293 nöl., br. Fiáth, Zsigray 
Márton, Beretvásné Zsigray Teréziától vette I. Elek 1891-ben. Örökölte III. Imre, aki még hozzá 
vásárolt 83 hold 1451 nölt. Teljes ingatlan 1844 hold 144 nöl.  1932-ben III. Imre  ajándékozási 
szerződéssel osztatlan negyedekre osztva testvére V. István 3 gyerekére, VI. István III. Rózsa és IV. 
Elek és azoknak kiskorú gyerekeire, majd egy negyedet magának tartva, bócsai birtokát felosztotta. A 
Magy. Kir. Kincstár 1942-ben kisajátított 638 hold 144 nölt. Ezek után megmaradt 1205 hold és 1568 
nöl, azaz 1206 hold.   
 
Fehéregyháza, Dunavecse. 406 hold. Vette I. Elek 1902-ben. Örökölték fele-fele részben IV. 
Julianna, és V. István. István részét örökölte leánya Rózsa és 3 leánya.  
 
Fülöpháza, Fülöpke, Fülöpszállás, Kerekegyháza. 70 hold 680 nöl. Vette I. Elek 1884-ben, 
örökölte III. Elek,, majd III. Imre.  
 
Fülöpháza, Szibéria. 113 hold. André Emán hagyatéka lányának Sz. Istvánné (V.) André Rózsának. 
Örökölte lánya III. Rózsa és 3 leánya..  
 
Gatyásfái, Béni kert, Városföld, Kecskeméttől délre 5 km.re a Mindszenti dűlőben Ősi föld. 20 hold. 
Vette I. János. Örökölték: I. István aki hozzá vett 42 holdat (Halasi Mihály féle).  
A 20 holdat II. István – I. Elek - III. Elek – VI. István -VIII. István.  
A másik 42 holdat III. Teréz, Búzás Kálmánné örökölte.    
 
Kecskemét, református temető mellett. 2 hold 335 nöl. Szerezte I. Elek. Örökölték osztatlan félben 
Sz. Julianna IV., negyedében III. Imre, negyedében III. Elek. Ezen a telken épült a Szappanos 
mauzóleum, ami még ma is áll. A telek ma a református egyház tulajdona.   
 
Köncsög puszta, Kecskeméttől délnyugatra 20 km.re.. (Hollós és Ludas dűlőkben) 600 hold tanyával, 
vette I. Elek 1877-ben.  Örökölte V. István, majd fia IV. Elek aki egy rangos kúriát épített a tanyán 
1938-ban. Családjával itt élt 1946-ig amikor az állam kisajátította. 
 
Páka puszta, Kiskunfélegyháza, a Bp-Szeged (5 sz.) műút mentén a 102 km. kőnél. I. Elek felesége, 
Mester Julianna hozománya, 120 hold. Örökölte Sz. Julianna. V. István hozzá vett 83 holdat. Összesen 
204 hold, amit VI. István örökölt.  
 
Szentkirály puszta, Kecskeméttől keletre 18 km.re. 70 hold váltságos földii. birtokosa, I. István volt, 
akitől fia II. István örökölte, aki ezt a földet megváltotta. II. István ebből 26 holdat I. Sándor fiának 
hagyta, akitől azt leánya III. Julianna (Sz. IV. Sándorné) örökölte meg.  A fennmaradó 44 holdat III. 
István fiának hagyta, akitől azt I. Elek testvére megvette. Elek. Ezt a földet leányára IV. Juliannára 
hagyta, aki Sikari Kovács Gergely házassága révén még 160 holdat szerzett hozzá. Ebből 110 holdat 
V. Istvánra kivetett vagyonváltsági  kielégítésére ajánlott fel. 
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Talfája 62.sz., Kecskemét, Benkő kert. Vacsi dűlő. 61 hold. 1747-ben II. Mihály Kasza Mihálynétól 
ajándékba kapta. 1793-ban tanyát épített rá. Örökölte I. János – I. István – I Sándor – I. Károly (30 
hold) és I. Amália (31 hold) 
 
Talfája, Kecskemét, 12 hold. III. Istvántól III. Imrének.  
 
Tegzesföld, Városföld, Kecskemét. Gátéri dűlő. 55 hold. Mester Gergely hagyatéka leányának Sz. 
Elekné (I.) Juliannának. Örökölte III. Imre – VI. István 
 
Úrrét puszta, Kecskemét. 150 hold két tanyával: Dékány tanya, Szőlős tanya – vette I Elek. 100 hold 
három tanyával: Nagytanya, Szalai tanya, Közel tanya – hozta hozományban felesége Mester Julianna. 
Örökölte IV. Julianna és őtőle IV. Elek.  
 
Városföld, Kecskemét. 171 hold. Hozományban Sz. Elekné (I.) Mester Julianna kapta. Örökölte V. 
István – VI. István 
 
Vacsi út. Kecskemét. 28 hold. Vette I. János, örökölte I. István, aki hozzá vásárolt 25 holdat (Sárkány 
föld) – 50 hold 7254 nöl.t örökölte III. István. 
 
Zsidó föld, Kerekegyháza. 87 hold 1293 nöl. André Emán hagyatéka lányának Sz. Istvánné (V.) 
André Rózsának. Örökölte lánya III. Rózsa és 3 leánya..  
 
 
 

 

 

1 kataszteri hold (k.hold, hold) =  1600 négyszögöl (nöl) = 0,575 hektár = 1.422 acre (US) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
i 1921. évi XLV. törvénycikk az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az árúraktárak, az ipari üzemek és egyéb jószágok 
vagyonváltságáról 
E törvény alapján vagyonváltság alá estek – többek között – a mezőgazdasági földterületek, a szőlőbirtokok, az erdőbirtokok, a 

kereskedelmi áruraktárak, illetve az ingó dolgok közül az arany- és ezüstneműek, ékszerek, igazgyöngyök, drágakövek, nemesfé-

mek, személyszállításra szolgáló, motorerővel hajtott szárazföldi és vízijárművek és a versenylovak. 

A vagyonváltságot – függően az alapjától – többféle módon is teljesíteni lehetett: készpénzben, földterületben, záloglevelekkel 

(stb.). 

A földterületek 15-20 százalékkal, progresszíven voltak adókötelesek, és természetben (földben) kellett leadni.   

 
ii. Váltságos föld jelentése, hogy I. István csak birtokosa, de nem tulajdonosa volt. Ezen föld birtokosai Kecskemét város földesurai 

voltak, kik a város valamennyi pusztáját osztatlan tulajdonban bírták. A váltságos földért a birtokos nem haszonért, hanem u.n. 

váltság adót fizetett a városnak. A város pedig a földesuraktól lassanként (több, mint 150 év alatt) a földesúri birtokokat megváltotta. 

Az így magváltott volt földesúri birtokokat a város váltság díj lefizetése ellenében eladta többnyire az illető birtokrész birtokosának. 

(Sz. Sándor V.)  



15 
 

Bócsai Szappanos birtok térképe 
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A Kecskemét környéki Szappanos birtokok térképe 
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KECSKEMÉTI SZAPPANOS HÁZAK 

 

,   

A mai Kecskemét térképén fekete pontokkal megjelölt házudvarok amik a Szappanos család tagjainak birtokában voltak jele-
nős ideig. A XX.ik század második felében végrehajtott városrendezési változások tér és utca neveket megváltoztattak. Így pl. 
a régi Széchenyi út 13 sz. ma Kápolna utca ? sz. Úgyszintén a Széchenyi tér teljes átépítése miatt a régi Széchenyi tér nyugati 

oldalán álló házakat lebontották, azok között a 10. sz. Szappanos házat is. Ma egy parkosított terület van helyén.-       
(www.google.com/maps) 
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AZ ŐSI (HOMOKI UTCA 97.) MUNKÁCSY UTCA 14.SZ.  HÁZ 

Ezt a képet 
Szappanos István 
VII. festőművész 
készítette az ő 
birtokában lévő 
eredeti képek és 
feljegyzések alapján, 
apám (VI.István) 
kérésére 1986-ban.  
 
A régi Homoki utca 
97 sz., most 
Munkácsy utca 14 sz. 
„ősi” ház (a 
Munkácsy és Kápolna 
utcák sarkán) amit I. 
István (1766-1838) 
épített az 1800-as 
évek elején és ami 
lakásul szolgált neki. 

Itt születtek összes 
gyermekei. A házat II. István 
(1788-1873) örökölte, ahol 
gyerekei Julianna, Elek, István 
és Imre születtek. Majd I. 
Elek (1837-1921) otthona 
volt. Itt lakott özvegységében 
ugyancsak özvegy lányával 
Juliannával (Sikari Kovácsné), 
amíg városrendezés miatt a 
város kisajátította 1914 (-16?) 
-ben. E városrendezésből az 
első világháború miatt nem 
lett semmi. A vesztett háború 
után a ház árát az 
elértéklenedett „fehér 
pénzben” kapta meg 
nagyapám (V.István), amin 
vásárolhatott egy skatulya 
masinát (doboz gyufát), mint 
sokszor emlegette keserűen 
későbben. 

Ma, ezen a helyen egy 
csinos kisvárosi lakóházzal 
egybeépített patika található, 
az ősi házat vagy lebontották, 
vagy teljesen átépítették.  
Ugyanazon “ősi” házról egy 
későbbi időből származó két kép, ami apám (VI.István) gyűjteményében megmaradt. Láthatóan a régi 
bolthajtásos tornácot későbbi tulajdonosai valami oknál fogva megváltoztatták.  
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Szappanos István VI. feljegyzéseiből: 
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ŐSI HÁZ MÁRIA UTCA 2 

Báthori utca és Mária utca sarkán. 

Szappanos János I. (1713-1795) szerzeménye. A ház mellet volt egy száraz malom is. A ház és a malom 

1766-ban leégett és azt újra felépítette. Fiai István I. (1766-1838)  és József I. (1755-1837) örökölték 

apjuktól, nagyon leromlott állapotban. István megvette József részét. A szárazmalom 1814-ben újra 

leégett és azt már újraépíteni nem engedélyezte a város. I. István a házat renoválta, cseréptetővel 

befedette és hozzá vásárolt még egy részt Szabó Gergelytől. Így ezen az udvaron két lakóház létesült.  

E házat Szappanos István III. (1818-1917) és János IV. (1814-1875) örökölte. István  

testamentumában 10,000 Ft értékűre becsülte. Istvánnak gyereki nem lévén az ő részét is IV. János fia 

V. János (1839-1919) örökölte. V. János a házakat teljesen megrenováltatta és így állnak az 1940-es 

évekig. Az egyik házban V. János leánya Nagy Sándorné Szappanos Ida (1903-1969) lakott, a másikban 

fia István Lőrinc I. (1880-1959).  

Mária utca 2. mai állapotában. Ez a ház valóban a Mária utca és a mai Szilády Károly út sarkán van. Ha innen jobb felé tovább 
megyünk a Mária utcán, az alábbi sarokházhoz érünk, a mai Mária u. 6 sz. -hoz, ami a Mária út és Báthory út sarkán van, való-

színűleg a régi szárazmalom helye.  (www.google.com/maps) 
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A BUDAI UTCAI HÁZ 

 Budai utca 39.sz. házat Szappanos Elek I. vette és örökségben lányának IV. Juliannának (Sikari 
Kovács Gáspárné) adta még életében. Elek korai özvegységbe került, és ezen éveit lányával ebben a 
házban élte le.  

Apám, VI. István emlékirataiból: Születtem Kecskeméten a Budai utca végén levő nagy sarokházban, 
ahol a templomoktól jövő Jókai utca találkozik a Budai utcával, hogy együtt folytassa útját a temetők felé a budai 
országútra. Az Úrnak 1899. esztendejében Julius 5.-én. 

Házunk falában volt egy márványtábla, ami arról tett tanúságot, hogy nem csak én születtem ebben a házban, 
de Kada Elek híres, neves polgármesterünk is itt látta meg a napvilágot. Itt született két testvérem is. 

Az alaprajzon írott jegyzet apámtól: A házat Elek nagyapám vette 1897-ben. Benne laktunk 1908-ig, 
amikor apám a Széchenyi tér 10. sz. alatti házat megvette és oda költöztünk. A házban utánunk nagyapám és Juliska 
néni lakott. Nagyapám halála után édesapám eladta dr. Vragasy Lipót orvosnak.  

Az idő halad, és ezt a házat a XX. század második felében lebontották és egy 3 emeletes bérház 
került helyébe. A kétezres évek elején Laci unokaöcsém családjával ebben az épületben béreltek egy 
lakást, mit sem sejtve annak múltját. Mikor meglátogattam őket, nekem rémlett valami és mondom 
Lacinak: nézzük csak meg apám emlékiratait. És valóban megtaláltuk a fenti bejegyzést. Laci nagyot 
csodálkozott, mert valóban a Kada Elek emléktábla még most is ott van az újonnan épített ház 
bejáratánál. Hogy még ő éppen abban a házban találja magát amiben saját édesapja született. Milyen 
kicsi a világ!  
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KECSKEMÉT, SZÉCHENYI TÉR 10. SZAPPANOS HÁZ 
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A ma már nem létező Szappanos ház a néhai  Széchenyi tér 10 sz. alatt.  

  
Egy modern Google térképre átültetett 1945 előtti Széchenyi tér, ami mutatja a ma már rég lebontott há-

zakat és a tér akkori alakzatát   
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Kecskemét, Széchenyi tér, ahogy az a negyvenes években a városrendezés előtt kinézett. A 10. számú 
ház volt a Szappanos ház. Bal  szomszéd Dr. Sárközy Jenő ügyvéd,  jobb szomszéd Bunzlau bor 
nagykereskedő.  
 
1950-es években amikor az Arany Homok hotel megépült, az eredeti Széchenyi tér valóban megszűnt 
létezni. Házunktól balra lévő épületeket hamarosan lebontották, majd a hatvanas években a teljes 
városrendezés az egész többi házsort is lebontotta és házunk helyén most egy autóbusz megálló van.  
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SZAPPANOS CSALÁDI HÁZAK KECSKEMÉTEN 

 

 
 

Széchenyi út (ma Kápolna utca) 13 sz. Építette Szappanos István I. 1819-ben a nagy tűzvész után. Örökölték I. Elek, majd fia III. 
Imre, aki ajándékozta unokahúgának Beretvásné Szappanos Rózsának és három leányának. 1945-ben az állam kisajátította.   
(www.google.com/maps) 

 

Jókai utca 14. sz. „Kresák féle” ház, vette és renoválta Szappanos Elek I. 1895-ben. Örökölte fia III. Elek, akinek korai halála 
után özvegye Mariska néni lakott benne haláláig. Nem tudom biztosan, de nagyon valószínű, hogy a kommunista rendszer csak 
egy szobát hagyott meg neki használatra, de biztos hogy az állam már 1945-ben kisajátította.  (www.google.com/maps) 
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Mostani képek. Budai utca 11 (sárga elől) házat 1938-ban megvette Búzás Kálmán és felesége Szappanos Terézia III.        
(www.google.com/maps) 

 

A Budai utca 13.sz. ház Szappanos Sándor I. szerzett tulajdona, melyet lánya Szappanos Julianna III. örökölt meg. 1891-ben 
eladta bátyjának III. Sándornak, melyben özvegye Jolán néni élt haláláig (1959). (www.google.com/maps) 
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SZAPPANOS ISTVÁN VI. VÁROSFÖLD-PÁKA GAZDASÁGA 

Apám (9.VI.Is) vérbeli katona ember volt. De a sors más életet tartogatott számára. Amikor 1918-ban 
huszár hadnaggyá avatták a Ludovika Akadémián, az Első Világháború csúfos végéhez ért, és hirtelen 
nem volt szükség katonákra, mígnem a Nemzeti Hadsereg újra nem ébredt, amiben rövid ideig volt 
alkalma szolgálnia. Apja (8.V.Is) korai halála (1925-ben) miatt a földbirtok kezelését át kellett vennie, a 
katonaságtól szolgálaton kívüli viszonyba (szkv) lépnie. A gazdaságot kézbe vette, családi kúriát épített, 
egy nagyszerű gazda-intézőt szerződtetett aki kiegészítette saját hiányos hozzáértését, 1929-ben 
megnősült és családot alapított. 1945-ben a világ felborult, családjával elhagyta az országot. Az 
emigrációban emlékezetből összeírta, feljegyezte az elveszett világ emlékeit, vagyonát, gazdaságát és az 
embereket akik neki szolgáltak.  
 
A városföldi és pákai birtokok a Bp-Szeged  műút (5 sz.) mentén a 100 -103 km. kövek között feküdt..    
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A városföldi kúria. Építtette apám 1924-ben vitéz Szappanos, Jenő tervei alapján. Fenti kép 1980-ban lészült, a kommunista 
rendszer ideje alatt, amikor a kúria Kecskemét város tulajdonában, mint vendégház szerepelt. Szépen rendben tartva, a lakó 

részek és a pince teljesen átalakítva új rendeltetésére.  

A kúria alaprajza és berendezése ott lakásunk idején 1944-ig. Születésemtől kezdve itt nevelkedtem és éltem a háború 
végéig, amikor elmenekültünk a hatalom átvétel előtt.  
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Írta Szappanos István VI. Clevelandban, az 1970-es évek közepén. 

 

LŐRINCZ ISTVÁN 

 1923-ban kezdtem gazdálkodni először a (Kecskemét) Városföld pusztai 171 

kat. hold, majd a következő években (Kiskunfélegyháza) Páka pusztai 203 kat. 

hold birtokomon. Az egész gazdaság 374 kat. hold területen volt. Lakást 

építtettem, Fordson traktort vettem. Pár év alatt az állat állományom is 

növekedett, ispánra volt szükségem. Hirdetésre, próba időre felfogadtam 

Magasházit, de nem felelt meg. Utána, ugyancsak hirdetésre jelentkezett 

Lőrincz István, akit 1925-ben első látásra felfogadtam, az itteni szokás 

szerint „Gazda Úrnak”, és nem is csalódtam benne. Hűsége, becsülete, tudása, 

szorgalma, emberekkel való bánni tudása mindenki által elismerten olyan volt, 

hogy hozzá hasonlót nem lehetett találni Pest vármegyében. Szolgált 1944-ig, 

az összeomlásig. Otthon maradt, a birtokomat felosztották és neki menekülni 

kellett. Alsómégyen volt egy pár hold földje, ide ment és nyomorgott, de Pista 

fiát kitaníttatta a kecskeméti gazd. köz. iskolában agronómusnak. Haláláig, 

1974-ig levelezésben voltunk, amiket szeretettel őrzök ma is. Az ő emlékére 

vetem papírra amit róla tudok.  

 Apja mint botos ispán szolgált egy uradalomban. Fia, István 1894-ben 

született. 1912-ben berukkolt a Molinári gyalogezredhez. 1914-ben kitört az 

Első Világháború. Mint katona kiválóan megállta a helyét. Kratichwill ezredes 

ezred parancsnok alatt, mint szakaszvezető került ki a harctérre. Először 

Szerbiába, majd Oroszországba, ahol fogságba esett. Mezőgazdasági munkásnak 

jelentkezett és Tula közelében egy öreg muzsikhoz került, aki egyetlen 

leányával egyedül dolgozott a kis birtokon. No, a lány nem maradt sokáig lány, 

két fia született. Lőrincz István soha nem tanult meg oroszul, de mire haza 

került 1919-ben úgy az asszony mint a két fia tökéletesen beszéltek magyarul. 

Hozzám már egy kalocsai nagyon takaros fiatal asszonnyal és két fiával jött. 

Az orosz asszony egy csendőr őrsön, mint gazdasszony helyezkedett el, nem 

sokára meg is halt. Ezzel kezdődtek a problémák. Először is a két fiú magyar 

állampolgársága. Elintéztem a kecskeméti anyakönyvi hivatalban, és mint 

törvényes gyerekeket anyakönyvezték: Lőrincz Lacit és Miskát. Igen ám, de még 

élt az orosz asszony, és a kalocsai asszonyt csak úgy vehette feleségül, hogy 

az orosz asszonnyal való „házasságát” csak „szovjet” házasságnak, azaz 

semmisnek minősítették. Ez is sikerült. Éppen idejében, mert rövidesen 

megszületett Pista fia az új asszonytól, aki aztán később Pisti fiamnak lett 

legjobb gyerekkori barátja. A Laci fiú tüdőbajban korán meghalt. Miska önként 

jelentkezett katonának, kitüntetésekkel, sebesülten került haza. 

 Sokszor gondolkodtam azon, hogy mikor alszik ez az ember? Mert a napnak 

minden szakaszában ott volt, ahol kellett, éjszaka meg vadászott. Se nem ivott, 

se nem dohányzott, ez volt a szenvedélye. Puskája is volt. Én tudtam, és hogy 

baj ne legyen, letetettem vele a vadőri esküt a saját vadász területemre. Már 

itt Amerikában kaptam tőle egy levelet, amiben megírja, hogy esküt tesz rá, 

hogy pénztárban, magtárban soha nem volt hiba, de most bevallja, hogy 

éjszakánként vadászott, de soha nem a MI vadász területünkön. Különös 

szenvedélye volt a vadliba, amik az őszi és tavaszi húzás idején lelegelték 

az őszi vetéseket. Kukorica szárból leshelyeket készített, kapott tőlem 

puskát, patront és volt is eredménye. Mi soha nem ettünk vadliba húst, de ő 

meg a cselédek jóízűen megették. 

 A testi fenyítés, pofozás meg volt tiltva. Ehhez tartottam magamat is, 

ha a delikvens katona volt, az ember volt. Kivétel azonban előfordult. Az öreg 

Győri bácsi, aki tavasztól őszig, mint hónapszámos, feleségem cselédje volt a 
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kertben, panasszal jött, hogy a fia, aki nálam volt béres, de katona nem volt, 

vele csúnyán bánik, bár ő a keresetét neki adja, hogy télen nála élhessen. 

Kihallgatásra rendeltem egy vasárnap este a Győri Miskát a pince gádorba és 

alapos lelki prédikáció után lekevertem neki egy pofont, amitől az ott álló 

Gazda Úrnak esett. Ő pedig lekevert még egyet, azzal hogy engöm pedig ne 

lükdöss!. Ma sem tudom, hogy az én lelki prédikációm és legyintésem volt-e 

eredményesebb, vagy a Gazda Úr érvelése. Győri Miske hűséges cselédem volt 

végig. Még Győri bácsi is azt mondta, hogy a Miska egészen megváltozott. 

 Egy őszi este, mikor a napi jelentésre feljött Lőricz, felháborodva 

mondja, hogy a beton út mellett valami bitangoló juhász az őszi zabvetést 

csúnyán meglegeltette, de majd meglessük. Nono, de tudni kell, hogy a juhásznak 

egy hosszú és erős botja van, aminek a végén van a Szent Péter kampója, amivel 

a bürge lábát el lehet kapni, de a fejet is be lehet verni. Azt mi tudjuk, 

lesz két méteres akácfa botunk nálunk is. Gyün a Magyari Laci (kocsisom)is. 

Az jó, de kell egy harmadik is, aki a zálogos bürgéket behajtja. Gyün  Szabó 

Jani is. No, az nagyon helyes, a Jani ügyes is meg fürge is. Éjszaka aztán ki 

is mentünk, jött a juhász a falkával, a puli erkölcsös volt, nem volt egy 

vakkantás sem. Lőrinczék elkapták az atyafit, Jani pedig kiszakított három 

bürgét és hajtotta befelé a majorba. Másnap gyün a juhász, a fején igen furcsán 

áll a sapka, amikor illendően leveszi, látom hogy a füle fölött is meg a feje 

tetején is két öklömnyi daganat éktelenkedik. Köszönésére szép szóval 

válaszoltam. Hát jó embör! Ballagjon el Prikkel Sándor gazdához a Gazdakőr 

elnökéhöz, oszt fizessön neki nyugtára 10 pengőt. Ha azzal visszagyün, mögkapja 

a bürgéit. De ezeknek utána erre fele ne igen legeltessen, azt tanácsolom. No 

Isten áldja kegyelmedet. A jó ember csak annyit mondott, hogy így még senki 

ki nem b……tt vele. Hozta a nyugtát, elvitte a birkákat, soha többé nem láttuk.  

 Esteli kihallgatás, amikor vacsora után feljött Lőrincz, nyáron a kis 

veranda asztalnál ültünk le. Ott volt még az asztalon a két literes csatos 

borosüveg, meg a szóda. Töltöttem mind a kettőnknek egy három decis pohárba. 

(Ősszel és télen a kihallgatás benn a szobámban volt). Elhozta naponta a 

kitöltött nyomtatott napi jelentést. Ennek a másolatát itt mutatom be a 4-5 

oldalon, hogy mindenki láthassa ki volt énnekem Lőrincz István, akinek napi 

jelentései alapján csináltam a gazdasági könyvelést és statisztikát, a 

termésről, a tejhozatalról, disznó hizlalásokról. Még apósom is megjegyezte : 

könnyű annak gazdálkodni, akinek egy Lőrincz Istvánja van. Úgy hiszem, hogy 

egymásra találtunk, feleltem én. Amikor 1938-tól hónapokig oda voltam katonai 

szolgálatban, Lőrincz volt az aki a gazdaságot vezette távollétemben is, hűen 

és becsülettel.  A reá való emlékezésből nem hagyhatom ki a feleségét, a 

gazdáné asszonyt, ki ha kiöltözött kalocsai népviseletbe, olyan volt mint egy 

magyar virágszál. No de Lőrincz István sem olyan ember volt akit a fúró kihány, 

merem állítani, hogy a maga elemi iskolai végzettségével többet ért mint sok 

akadémiát végzett Intéző Úr. Magyar úr volt, mert annak teremtette a lovon 

járó Öregisten.  

 1941-ben kelt végrendeletemben Lőrincz István is az örökösök közt 

szerepel. Bizony sem gyerekeim, sem ő nem kapták meg az örökséget.  
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Írta Szappanos István VI. Clevelandban, az 1970-es évek közepén. 

 
SZÉCSÉNYI JÓZSEF 

 Mivel a Fordson traktoromat, ami Kecskeméten az első traktor volt, a hozzá nem 

értés (magam szántottam vele) hamarosan tönkre tette, kicseréltem egy nagyobb négy 

kerekes, gépszíj hajtó kerekes McCormick traktorra és megépítettem a kovács műhelyt, 

traktor színt, autó garázst, féltetős üzemanyag raktárral, vettem egy kovács műhely 

felszerelést nagy fújtatóval. Majd fölfogadtam Józsepemet gépészkovácsnak, aki csa-

ládjával beköltözött a pákai kistanyán álló négy szoba konyhás házba, hol volt disznó 

és baromfi ól is, jó vizű kúttal. Fizetése különböző volt, aszerint ahogy a gazdaság 

gépesítése növekedett. A negyvenes években két traktor, ekékkel, tárcsával, vető gép, 

műtrágya szóró gép, fűkaszáló, kis arató gép, köves daráló malom, kalapácsos daráló, 

siló töltő szecskavágó, nagy cséplőgép herefejtővel, két féderes lapos kocsi, egy 

eszterházi kocsi, két rúgós szekér, négy igás kocsi, fogatos ekék, planett ekék, 

fogas borona, hengerek voltak üzemben. Fizetése volt az inassal együtt: másfél kon-

venció, amiért az összes kovács munkát végezte. Munkája időhöz nem volt kötve, de 

mindennek rendbe kellett lenni. Traktor szántásért, tárcsázásért külön órabért kap-

tak. Ennek alapja a heti jelentés volt, ami a traktor munkán kívül az üzemanyag 

(benzin, petróleum, nyersolaj, motor olajok, zsírok) elszámolást is magába foglalta. 

Nagyobbik fia, a Satyi volt az inasa, majd segédje. Az Ipartestületnél kiverekedtem 

(nem könnyen), hogy iparengedélyt kapott mint mezőgazdasági gépész-kovács, így most 

segédet tarthatott. 

Kisebbik fia, Jancsó fiatalabb volt Pisti fiamnál, meg a gazda Pityunál, de ez 

a kacska lábú (születési hiba) gépész Jancsó mindenhez értett, nagyszerűen tamburált. 

A Bársony szamárral is legjobban tudott bánni, amiért is bevették a gyerekek a 

„bandába”. A lábát Endre Laci sógorom protekciójával Pesten megoperálták és ahogy az 

akkori orvostudomány megengedte, rendbe is hozták. A lányok, Ica meg a Maris férjhez 

menésükig nálunk a konyhán és a gyerekek mellett szolgáltak. Nem tudom elfelejteni 

Józsepom feleségét, a „gépésznét”, aki a feleségemnek volt bizalmasa. Ha valami 

vendégség, vadászat, disznóölés, tarhonya, lebbencs készítés volt, az nem lehetett 

meg a gépészné nélkül. Vendégség alkalmával Józsepom is avanzsált, felhúzta a zöld 

hajtókás inas ruhát és a borokat, szódákat kezelte és úgy kiszolgálta a vendégeket, 

hogy abba hiba nem volt. Néha be is rúgott, de azért a borravalókat igen csak ő kapta. 

Disznóölésnél pedig Józsep volt a böllér. Trancsírozni, hurkát, kolbászt csinálni 

nagyon tudott.  

Munkáját Józsep mindig becsületesen és hozzáértéssel végezte el. Több évtizedes 

szolgálata alatt egyetlen rossz szó nem esett közöttünk. 1944-ben az egyik traktort 

elhozta Kőszegre, de utána haza ment és otthon maradt. Majsa-Jakabszálláson, a ta-

nyaközpontban próbált a megmentett kovácsfelszereléssel dolgozni, de mindent államo-

sítottak. A gépek, traktor, cséplőgép pár év alatt ott rozsdásodott, vagy ment tönkre 

ott ahova elvitték.  

Itt Amerikában levelezésben voltam vele haláláig. Utána Maris lányával (aki 

feleségem bérma-keresztlánya volt) folytatódott. Pisti fiam, mikor 1980 körül otthon 

járt meg is látogatta őket, nagy családjáról fényképeket hozott. Én Istenem, hova 

lett ez a világ, ezek az emberek? Pedig a lélek még él odahaza. A birtokom határa a 

pest-szegedi beton út volt, a 100-as km. kőnél volt a bejárat. Ennek a túlsó oldalán 

állt (és áll még ma is – szerk.) egy kőkereszt. A környékben magán birtok már nincs, 

a Termelő Szövetkezet veszi körül, de a kereszt még áll. Pisti fiam lefényképezte. 

Akik ott élnek fával, bokorral rejtették el és gondozzák. 
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Írta Szappanos István VI. Clevelandban, az 1970-es évek közepén. 

 

                      

GYŐRI BÁCSI 

Emlékeimből nem maradhat ki az öreg Győri bácsi, aki mint hónapszámos a feleségem cselédje volt, 

a kertben dolgozott neki. Aztán ő ott egy kunyhót épített magának. Hogy miből, azt nem igen kérdezte 

meg senkitől, amiből majdnem baj lett, mert a Gazda Úr észrevette, hogy lopják a dinnyés kunyhójához 

való épület fát. Én aztán megataláltam a kert végében a két méteres parajok között Győri bácsi kunyhóját. 

Megpirongattam, hogy hát miért nem tudott szólni, aztán Lőrinczet is megbékítettem. 

Győri bácsinak csak a tekintetes titulusra volt kedve. Így történt meg, hogy nagy szomorúan 

jelenti a feleségemnek, hogy nagyon nagy baj van. Ijedten kérdezi a feleségem, hogy micsoda? „Hát 

elfogyott a dohányom.” Mit lehet tenni, volt még egy köteg leveles szűz dohányom, oda adtam neki. Dohány 

vágója volt, amit maga csinált, így osztán elmúlt a nagy baj. Ezután naccságos úr lettem. 

Egyik őszi napon feltettem fejemre a tavalyi báránybőr kucsmámat. Megáll előttem Győri bácsi és 

aszongya: „Hát, tekintetös úr, ha énnéköm annyi fődem vóna, bizony nem járnék ilyen kopott sapkába”. 

Ránéztem, egy lyukas, zsíros kalap volt a fején. Mit tehettem egyebet, levettem a fejéről a kalapot és 

fejébe nyomtam az én tavalyi báránybőr kucsmámat. Én meg vettem magamnak egy újat.  

Mint belső bizalmi cselédnek szabad bejárata volt a lakásba, ha akart valamit jelenteni a 

tekintetes asszonynak. Marika, Márta nővére éppen nálunk volt nyaralni, és még délelőtt is hálóingben 

sétált az ebédlőben, amikor valami fontos ügyben, természetesen kopogtatás nélkül begyütt a Győri bácsi. 

Marika éktelen visongatva kiszaladt. Az öreg meg utána szólt: „Ne visítson mán, láttam én mán asszonyt 

ingbe’”. Látta volna a Bona Modolt pöndölben táncolni!  

Győri bácsi mellékesen csizmát is talpalt. Lőrincz István meg is jegyezte egy esti kihallgatás-

nál, hogy már megint elveszett egy gépszíj. Bőrdudát is csinált, igen jól nézett ki, de nem szólt. „Az 

ánti verje mög, nem tudom, hogy hun hibáztam el, pedig a múzeumnak szántam”.  

Egész életét a pusztákon élte, tudott is mindent. Ha elkezdett mesélni, annak vége hossza nem 

volt. Mert ugyan ki tudta rajta kívül más, hogy a gazdag Bagi uraság vagyona honnét került elő? Mert 

hogy a gazdag Bagi még akkor juhász volt, de volt neki egy kedves puli kutyája, aki a nagy kút közelébe 

a bodza bokrok között kölykezett le. A Bagi mingyá’ tudta, hogy ennek jelentősége van. Meg áskálta a 

bodza bokor tövét és ottan egy nagy bogrács arany pénzt talált.  

De nem lenne teljes az emlékezés, ha nem mondanám el a görény történetet. A szomszédos kisgazdák 

erősen panaszkodtak, hogy éjszakánként valami állat nagy vérontást követ el a baromfi ólakban. Hallotta 

ezt Győri bácsi és azonnal kijelentette, hogy ez csak gerény lehet. Nekem pedig bizalmasan megmondta, 

hogy a görény pedig itt van minálunk. Ne mondjon már ilyet, hiszen itt a majorban még semmi kár nem 

volt, pedig itt aztán van elég. „Éppen azér’” felelte az öreg, „de a Fürgéve’ maj’ kilessük a járását”. 

Másnap reggel pedig jelentette, hogy a görénynek a fészke itt van a mi baromfi udvarunk mellett a 

jégverem oldalában. A jégverem mint egy pince volt beásva és annak vastag nád teteje volt, ami majdnem 

a földig ért le. Meg is mutatta a bejáró lyukat, amire a Fürge szaglása vezette rá. Hittem is meg nem 

is, és Győri bácsi vezetésével megindult a fészek kiásása. Engem pedig a puskával oldalra állított, 

hogyha majd kiugrik „lüjjem mög”. Aztán egyszer csak a görény kiugrik, és mint a villám nyargal a 

homokbánya felé. Lőni nem tudtam, mert a majorság gyerek hada mint ott rohangált a nagy látványosságra. 

De a Fürge a friss nyomon vezetett bennünket a homokbányába, a görény másik fészkéhez. Ezt is el kezdtük 

ásni, én pedig a puskával a parton álltam. Amikor a görény egy másik lyukon kiugrott, az első lövésre 

bukfencet vetett és aztán elfeküdt. Aztán a jégverem oldalában kiástuk a fészket, ahol a kis görények 

lapultak, töménytelen csirke toll között.  

A negyvenes évek elején, amikor már sűrűn , éppen egy ilyen nagy magasságban húzó légi flottát 

néztünk, megszólal Győri bácsi, hogy éjfél után két órával itt járt kettő, de egészen alacsonyan. 

„Honnan tudja?” „Mer’ láttam”. „Hát már akkor ébren volt?” „Nem is embör az előttem aki még éjfél után 

is alszik”. „Hát azt honnan tudta, hogy két óra fele volt?”. Erre megmagyarázta, hogyan állt a Göncöl 

Szekér rúdja, meg hol volt a Fias Tyúk. Nem kérdeztem tőle többet, mert láttam, hogy sokkal többet 

jöttek felettünk az amerikai bombázók, több százas falkában ért a csillagászathoz, mint én.        
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Írta Szappanos István VI. Clevelandban, az 1970-es évek közepén. 

 

GAZDASÁGI CSELÉDEK 

Nagy Jani bácsi, első kocsis 
Mogorva, magába zárkózott volt, a háta mögött azt beszélték, hogy „cucilista”. 

Előzőleg a Pallavicini uradalomban is szolgált, no meg az apámnál. Senkivel nem volt 

összeköttetése, semmi féle propagandát nem csinált. Munkáját becsülettel elvégezte, 

így én nem sokat törődtem a szóbeszéddel. Csuda rendes felesége volt és egy nagyon 

szép kislánya. Mindig olyan rendesen és tisztán voltak öltözve és a cselédlakásuk 

olyan volt a magasra ágyazott ágyakkal, lócával, sublóttal, asztallal, székekkel, 

edényekkel, poharakkal, hogy ha valaki városi ember járt nálunk, mindig levittem 

hozzájuk látogatóba.  

Szokásom szerint, ha kocsin mentünk valahova, mindig az első ülésre ültem a 

kocsis mellé, beszélgetni. Ez ugyan Jani bácsinak nehezen ment, de azért csak mondott 

ezt, amazt. Egy alkalommal Pestről a hajnali vonattal jöttem haza. A kocsi az állo-

máson várt. Ahogy megyünk, az északi menybolton magasan a szivárvány minden színében 

pompázva egy zászló lengett. Megálltunk és néztük, hogy ugyan mit is látunk. Kérdeztem 

is Jani bácsit. Nyugodtan csak annyit válaszolt, hogy „északi fény”. „Hát már látott 

ilyet?” „Én még nem, de vót egy katona cimborám az orosz fogságban, messze fönn a 

tundrákon, már látott, de ott má’ olyan hosszú éjszakák vótak, hogy alig vót nappal”. 

„Hát osztán az micsoda?”, „Azt még a tudósok se tudják, de van ám sok más ilyen a 

világon, hiába akarnak tudni mindönt az embörök.” Másnap aztán az újságok is írták, 

hogy tényleg északi fény volt, amit eddig még soha nem láthattunk. (Ez volt 1938-

ban, és a babonás jósok azt mondták, hogy ez egy nagyon rossz ómen, ami egy nagy 

világégést jósol. Erre akkor mindenki csak legyintett. Pedig milyen nagy igazság volt 

benne! )    

 

Magyari Laci, kanász 
Bivaly erős ember volt. Az írás, olvasás meg a számolás nem volt a kenyere, de 

annyit bőven tudott amire szüksége volt. Az ellető a 10 törzskönyvezett mangalica 

kocával és malacokkal, no meg a szállások a süldőkkel és a hízókkal volt a birodalma. 

Takaros felesége volt, aki hetente nálunk is sütötte a kenyeret. Sok fele jártam már 

azóta, de olyan kenyeret sehol sem ettem, de nem is eszek soha. 

Mikor Tamás fiam Zsuzsa menyemmel odahaza volt látogatóban 1967-ben, kint 

voltak az egykori tanyánkon is, ahol a régiek közül csak a Magyarinét találták és 

aki emlékezett a Tomikára. Szeretettel üzent nekünk is.    

 

Tóth Gyuri, arató bandagazda. 
Körülbelül velem egy idős volt, de mivel az Első Világháborúba korábban önként 

jelentkezett, mint szépen kitüntetett szakaszvezető került haza. Kiskunfélegyházán 

volt egy kis háza. A húszas évek végén került hozzám és meg is maradt 1944-ig. A 

banda 8 vagy 10 arató párból állt, akik mind félegyháziak voltak. Sokat gondolkodtam 

azon, hogy mi volt a különbség a félegyházi ember (peska) meg a kecskeméti között. 

Mert a „peskát” cselédnek nem tűrték meg maguk között az enyémek, de mint aratók 

tökéletesen összefértek. Szeged és Kecskemét között terült el Kiskunfélegyháza, tel-

jesen különböző tájszólással és alaptermészettel. Oka volt az ősi kun eredet, régi 

pásztor és betyár élet. Sokkal verekedősebb, vadabbak voltak, bár közöttük is sok 

volt (nevük után következtetve) a sváb meg a tót. Nem volt tanácsos a kocsmába 

elrikkantani hogy :”Ásóra kapára, gyík van határba!”, mert abból csúnya verekedés 

lett. Tóth Gyuri azonban regulát tudott közöttük tartani. Az a munka amit Péter-Pál 

utáni kb. két hét alatt elvégeztek olyan nehéz volt, amilyet másikat nem igen lehet 

találni, de két hét alatt megkereste az egész évre való kenyerét. Az aratás idejére 

heti eleséget kaptak, lisztet kenyérre, szalonnát, tarhonyát, lebbencset, kását, 

krumplit kaptak, de maguknak sütöttek és főztek. A banda vállalta negyedébe az összes 

kukorica földet. Három kapálásra kaptak két lovat egy kocsival. Minden napi munkáért 
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(2 ló, egy kocsis, lóvezető) 3 napszámmal tartoztak (fűkaszálás és egyéb gyalog munka 

alkalmával). Ugyanúgy szolgáltak vissza, amennyiben szükség volt rá, az aratógép 

munkájáért. Kötelességük volt még az asztagba rakás. Külön cséplő részért ők állí-

tották ki a cséplő bandát is, saját kosztjukon. Mint banda gazda együtt dolgozott, 

de a kereset szétosztása is az ő feladata volt, amihez kellett annyi intelligencia, 

mint egy szolgabírónak az irodájában.    

1944-ben még együtt végeztük el otthon a cséplést, utána én is meg ő is 

megkaptuk a SAS behívót, többet nem találkoztunk. Állítólag mint őrmester halt hősi 

halált a magyar föld védelmében. A viszontlátásra, Gyuri, még találkozunk. 

 

Hónapszámosok 
Tavasztól őszig kommencióért a majorbeli cselédek felnőtt fiai, lányai. Három, 

négy, no mega két nyugdíjas. Az egyik a Győri bácsi, akiről már írtam, a másik a 

legeltető béres és a heverő jószág gondozója.  

 

Józsa bácsi, a feles dinnyés 
Heves megyéből jött kora tavasszal feleségével és két nagy gyerekével. Kapott 12-

18 kat. hold földet felszántva, tárcsázva. A szükséges disznótrágyát, amit a nagy pesti 

hizlalóktól vagonszámra vettem, melegágyi rámákat, a meleg ágyhoz való trágyát, kunyhó 

fát, amiből földbe süllyesztett takaros lakást épített, nagy fekvő helyet, konyhával, és 

fogatot a piacra. Erre a célra volt egy nagy olaj tengelyes stráf kocsim, másfél méter 

magas oldalakkal, amivel a kis mura kancáim 18-20 mázsa dinnyét vittek a kecskeméti piacra, 

hol a Széchenyi téren a házam előtt béreltem egy kocsi alá való területet a várostól. 

Gazdaságom legjövedelmezőbb ága volt a dinnye. Éjszaka pakoltak, hajnalban indultak, 6 

órára már a piacon voltak. 90%-ban Sándor Pál görög dinnyét, de volt sárga dinnyéjük is. 

Mikor kora délután hazaérkeztek, neki is meg a kocsisnak is ragyogott a képe. Több kocsma 

is volt a város végén a szegedi úton, ahol meg kellett állni. Kiérve, kissé ingadozó, de 

azért szigorú léptekkel jött fel a kis verandára, Józsa bácsi, ahol leültem, és kezdte 

kirakni a számolatlan pénzt a zsebéből. Összeszámoltam, elfeleztem, és fütyörészve balla-

gott ki a kunyhóba. Egy alkalommal apósom is jelen volt az elszámolásnál. Mikor elment 

Józsa bácsi, azt kérdezte, hogy ki ellenőrzi, hogy mennyit árult? „Hát a becsülete!”, „De 

italos is volt”, „Hát én sem gyüttem volna szomjasan haza, ha pénz van a zsebemben.” No 

meg azt sem akarta megérten, hogy csak beperdült a Maris, hogy a Gazda Úr keresi a 

nagymagtár kulcsot, és már akasztja is ki a fali szekrényből és viszi. „És Te nem mész 

vele?” „Majd beírja a napi jelentésbe, amit kivisznek.” 

A hevesi dinnyés kincse volt a dinnye. A fő hajtásokból való első dinnyékből válo-

gattak és jelöltek meg, hagyták a száron, még teljesen be nem ért. És úgy szárították meg 

a napon és vitték magukkal. Sokan dicsekedtek, hogy tőlük vették a magot, de abból rendesen 

nem a vérpiros bélű, sötét zöld vékony hajú, fekete magú dinnye termett, hanem egészen 

más. Nem is volt Kecskeméten konkurencia, Józsa bácsi kielégítette a piacot.  

Egyik délelőtt találkoztam Garzó Béla volt tanbárommal, aki akkor a református 

kollégium igazgatója volt. Dicsérte a dinnyénket és megjegyezte, hogy ő megismeri jövőre 

is mert azon apró rücskök vannak. Ami pedig attól volt, hogy amikor már a dinnyék nőttek 

egy kis jégesőt kaptak és annak nyoma volt a dinnyéken. Alig bírtam megmagyarázni, hogy 

jobban szeretném, ha jövőre nem lenne rajta, mert bizony a jégverés néha csúnya munkát 

végzett. 
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Szappanos István városföldi és pákai gazdasága 
Városföld 

(az eredeti majdnem olvashatatlan példányból másolat) 

 

Részművelési szerződés 

Mely egy részről Szappanos István városföldi és pákai gazdasága, másrészről 

Józsa János, Csány, Major utca 368 sz. a. lakos feles dinnyés között az alábbi 

szerződés ... köttetett.  

A gazdaság ad a pákai birtokon a postaházi tanya táblában uborka és dinnye 

termelésére 12 kat. hold ősszel felszántott, tavasszal elfogasolt földet. 

Ugyancsak a gazdaság ad cca. nyolc vagon érett istálló és sertés trágyát té-

len a táblára kihordva és ott a dinnyés költségére ott télen átfordítva. Ezen felül 

a melegágyakhoz szükséges friss istállótrágyát. A trágya ki és széthordásához foga-

tos erőt a gazdaság ad, míg a szükséges gyalog munkást a részművelő állítja.  

A gazdaság 55 drb, míg a részművelő 75 drb. melegágyi rámát ad. A melegágyak-

hoz szükséges deszkákat a gazdaság adja. A gazdaság által átadott rámákért és desz-

kákért a részművelő anyagi felelősséggel tartozik.  

A palánta kihordásához igát és a planett eke elé lovat a gazdaság ad. Ameny-

nyiben a gazdasági munkák megengedik, úgy a gazdaság a termés piacra szállítására 

igát ad, amiért a részművelő a helyben szokásos fuvardíjnak felét megtéríti a gaz-

daságnak.  

A gazdaság ad kunyhófát és nyári tüzelőfát. A kunyhó felállítása és szétsze-

dése, valamint a gödrök behúzása és a melegágyi trágya kazalba való összerakása a 

részművelő kötelessége.  

A részművelő kötelessége a melegágyak elkészítése, beszagalásját (?) maggal, 

kipalántázás, kapálás, szakszerű művelés, szedés és értékesítés. 

A termés értékesítéséből eredő jövedelem feles, ebből következik, hogy úgy az 

elárusításnál mint a szállításnál felmerült költség feles. 

A részművelők tavaszi idehurcolkodásának költségét a gazdaság megtéríti, még 

a haza hurcolkodás a részművelők költségén történik.  

A föld termése a gazdaság tulajdonát képezi, amiből következik, hogy az érté-

kesítésre alkalmatlan, vagy értékesíthetetlen termés minden ellenszolgáltatás nél-

kül a gazdaságé. 

Munkadíj terménnyel nem fizethető. 

Engedtetik a malac és apróbaromfi tartás a kunyhó mellett ólban, azonban az 

okozott károkért a részművelő felelős, ismételt kár esetén pedig jószág állományát 

a birtokról elvinni köteles.  

Ezen szerződés 1944 márc 1-én lép életbe és tart 1943 (-4?) okt. 1-ig.  

Felvétetett és aláíratott 

Városföld 1943 év december hó 15-én.  

tanú: Lőrincz István (sk)     Szappanos István (sk) 

     szkv. m. kir. honv. szds, földbirtokos 

Hátoldalon 

Csány 943 dec. 17   Józsa János (sk) 

 

Hogy jelen szerződés tartalmát előttünk megjelenteknek saját anyanyelvükön 

megmagyaráztuk, melyre ők beleegyezésüket, jóváhagyásukat kinyilvánították, azt sa-

ját kezükkel aláírták, illetve kézjegyükkel ellátták, igazolják azzal , hogy a 

szerződésszegés törvényes következményeire figyelmeztetve lettek. 

Csány, 1943 Dec. 17 

 

Kőrpecsét: Heves vármegye - Csány község - 1891     Két olvashatatlan alá-

írás.  
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IDŐSBB. SZAPPANOS ISTVÁN  I.  ÉS NEMES KOLOSVÁRY        
SUSÁNNA TESTAMENTOMOK. 

 
Mi alább is megírottak id. Szappanos István és feleségem Ns. Kolosváry Susánna 

adjuk tudtokra mindeneknek, akiket e leirt dolog most és jövendőben akár mi módon 

illetne, vagy illethetne, hogy mi Szintén 50 Esztendő házassági életben eltöltvén s 

az ember halála idejének bizonytalan voltát szemünk előtt tartván, hogy a halálunk 

után gyermekeink között minden történhető zűrzavarnak, békétlenségnek, perlekedésnek 

eleit vehessük, mind a ketten egyező Szívvel, akarattal és ép elmével mind a reánk 

Szüleinkről maradott mind pedig az általunk szerzett világi vagyonunkra nézve 

gyermekeink közt következő végső rendelést tettük. 

 

A. AMI AZ ŐSIEKET ILLETI: MELLYEK A KÖVETKEZŐK: 

 

1.ször. Egy atyai régiség miatt megavult ház, mellyet hogy néhai Szappanos József 

testvéremet kifizethessem - minthogy a ház kettőnknek hagyatott - a Nemes tanácstól 

kért kiküldöttek abban az időben 1400 az az ezer négyszáz forintokra betsülvén, azon 

Sommának haszon felét 700, az az hétszáz Váltó forintokban kifizettem és így az én 

idősbb. Szappanős István ősi házbéli jussom összesen 700 az az hétszáz Váltó forint. 

 

2.szor. Maradt ugyan csak néhai Szappanos János édes atyámról az ősi ház udvarán 

Szappanos József testvéremmel közös rossz száraz malmunk, melly 1814 dik esztendőben 

tűz által megemésztetvén, minthogy a Nemes tanács végzése szerént többé azt azon a 

helyen felépíttetni szabad nem volt, a megégett malom fundusának egy része az utczá-

hoz, más része pedig jelessen 35 négyszögöl az én fundusomhoz alkalmaztatván s ezen 

35 négyszög ölnek fele azaz 17 négyszög öl és négy láb Szappanos József testvéremet 

illetvén azt abból pénzen kifizettem, és így a megégett ősi malombeli fundusom tesz 

17 négyszög ölet és négy lábat. Minthogy pedig a malom megégésével az építésbeli juss 

meg nem éghetett, hogy magamnak legyen jussom a malmot építeni, ezen építésbeli 

jussért néhai Szappanos József testvéremnek fizettem 825 az az nyolcszáz buszon öt 

váltó forintokat, és így a megégett malom kettőnkké lévén az én ősi malombeli fél 

jussom is csupán 825 az az nyolcszáz haszon öt forint. 

 

3.szor. A Mindszenti és Szegedi út közt Városföldi ősi földem maradt néhai 

Szappanos József testvéremmel egyaránt 24 az az huszon négy zsák alá való, a többi 

Szerzeményem. 

 

4.szer. A Vatsi úton belől az úgynevezett Bogyó Miklós homokos földünk néhai 

Szappanos József testvéremmel egyenlően, mintegy 28 az az huszony-nyolc hold földek. 

 

5.ször. Az úgy nevezett Béni kertnek egy harmad részét néhai boldogult Szappanos 

János édes atyám maga szerezvén, nékem idősbb. Szappanos Istvánnak és unokáinak 

hagyta, kik közül az akkor élteket Testamentumában meg is nevezte, de a még azután 

szülötteket is bizonyosan oda értevette Hagyta pedig néhai boldogult atyám azon Béni 

kertbeli egy harmad rész szerzeményét nekem idősbb. Szappanos Istvánnak azért, hogy 

öregségében neki gondját viseljem, holta után pedig tisztességesen eltemettessem, 

unokáinak pedig azért, hogy arról őtet megemlegessék. Jóllehet azért ezen egy harmad 

részt, melly részen 20 zsák, az az húsz zsák és ¾ holdat, az egész-Béni kert lévén 

62 holdas, Szappanos István szolgálatommal kerestem, annálfogva arról szabadon ren-

delkezhetnék-: mind azon által hogy ez törvénykezésre alkalmasságot és okot ne szol-

gálhasson, minekutána néhai Szappanos József testvérem ezen egy harmad résznek egy 

ötöd részét a fő Méltóságú Hét Személyes tábla ítélete szerént tőlem megvette és én 

azon ötöd részt pénzül 800 váltó forintban kifizettem, a többi három leány testvéremét 

is minden jussokból és így az ehhez való jussokból is kielégítettem: látni való a 
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legszorosabb igazság mellett is, a fő méltóságú hét személyes tábla sem esmért elsőbb 

ősiséget azon egy harmad részben, mint egy ötöd részt: és így 20 és három negyed rész 

holdból reám idősbb. Szappanos Istvánra maradt ősi (ha ugyan annak lehet mondani) 

Béni kertbeli része nem lehet több négy hold és mintegy fél véka alá valónál, mert 

az egész Béni kertnek két harmad részét magam pénzemen szereztük meg néhai Halasi 

Mihálytól, a mellyet bizonyít a Város protocolluma. Csupán ezen harmad részről lehetne 

szó: ezen egy harmad résznek négy részéből kifizetvén testvéreimet, csupán csak az 

ötödik, vagy a magam része, az a négy hold és fél vékányi lehet az egész Béni kertnél 

ősi.  

 

6.szor. Ősi szőlőm maradt reám Mári hegyben a Kunyhó előtt való pászta mintegy 

78 útnyi a rövidekkel együtt. 

 

7. szer. Ősi birka maradt reám néhai Szappanos József testvéremmel egyformán 

mindössze 100 db. az az Száz darab. 

 

8.szor. Maradt reám boldogult atyám halálakor, mint szintén Szappanos József 

testvéremre is két ökör és egy kocsis ló, mint a Testamentomából kitetszik. 

 

9.szer. Engem pedig Nemes Kolosváry Susánnát mint aki kislány koromban árván 

maradtam, néhai Kolosváry István testvér bátyám hagyott az édes anyám asszony 300 

forintokat, kiskorú lévén Kolosváry István Bátyám 400 forintokra szaporította és 40 

út szöllőm volt, azt eladtuk 40 forinton és így az én egész ősi jussom tesz 440 idest 

négyszáz negyven forintot. 

 

10. Ezen előszámlált ősiekre nézve változhatatlan akaratunk és végrendelésünk 

mind a kettőnknek az: hogy mindezeken a törvény szerint a tőllünk származott az az 

öt élő gyermekeink és néhai Szappanos Lajos fiunknak József fia az ősiekből osztozzon 

ugy mint ifjabb Szappanos István, alsódabasi Pred. Szappanos Sándor, Szappanos József, 

Szappanos Zsigmond, Szappanos Susánna. 

 

B. AMI PEDIG KERESMÉNYÜNKET ILLETI MELLYEK KÖVETKEZENDŐK; 

 

11.szer. Azon cseréppel fedett nagyház, mellyben mint az első szám alatt láthatni 

700 forint ősi vagyon, minthogy azt magunk csináltattuk, az udvarát néhai Szabó 

Gergely házával fundusával növeltük, a mennyivel 700 forintnál többre betsültetik, 

mint az szerzeményünket ugy tekinteni kívánjuk. 

 

12.szer. A városföldjén rész szerént Herczeg Sámuel rész szerént Kun István Urtól 

vett föld, ami az ott lévő ősi földön feljül vagyon, tulajdon keresményünk. 

 

13.szor. A Kápolna útszáján idősbb. Kéri Pál szomszédságában vagyon egy házunk, 

melynek fundusát néhai Tolnay Mihálytól vettük és egésszen magunk építtettük, ez is 

öt élő gyermekeinkké legyen, ugy mint ifjabb Szappanos Istvánné, T. Szappanos Sándoré, 

Szappanos Josefé, Szappanos Sigmondé ugy Szappanos Susánnáé . 

 

14.szer. Az ugy nevezett Oláh fáiban van mintegy 12 zsák alá való földünk, a 

mellyet Veresmarthy Péternétől Procsik Katalintól vettük és annak gyermekeit 

kifizettük, megmutatják a quietantiák: most pedig használás véget ifjabb Szappanos 

Istvánnak általadtuk, holtunk után felmérődvén hogy osztályra menjen azt kívánjuk. 

 

15.ször. A Vatsi út mellett az úgy nevezett Sárkán földet mintegy 25 holdnyit 

magunk vettünk, a nyárfákat is magunk ültettük, aki minket holtig dajkál és a közön-

ségesből tisztességesen el is temettet, az erdő is, a ház, kút mind az övé légyen, 

de csak fele része annak a földnek. 
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16.szor. A Béni kertnek kit harmadát az az 41 holdat, melyet hasonlóan tulajdon 

ingunk pénzünkön vettük néhai Halasi Mihálytól, amint a Város Jegyző Könyviben is be 

vagyon írva, magunk kerestük, az 1/3 résznek négy résziből pedig a testvéreket kifi-

zetvén, az is keresményünkké vált és csupán csak azon egy harmadrésznek egy ötöd 

része számítódhatik az ősiek közé, amint azt az 5-ik Szám alatt láthatni. 

 

17.szer. Keresetünk még a régi Vágó Kapuban lévő száraz malom, mellynek fundusát 

a Nemes Várostól vettük és egészen magunk építtettük. 

 

18.szor.- Szerzeményünk még azon most három pásztából álló Szőllő, mellyet néhai 

Szappanos József testvéremtől egy ezer forinton vettük, mint szintén azon pászta is 

mellyet Kun Pál Sógortól vettünk 300 forintokon, nem különben a barackfás nagy pászta 

is mellyet néhai Szappanos János édes atyám mint tulajdon ültetményét nekem fiának 

idősbb. Szappanos Istvánnak hagyott Testamentom szerint, azért, hogy néki öregségiben 

gondját viseljem és holta után tisztességesen eltemettessem. 

19.szer. Van a Ballószegben is egy új szőlőnk mellyet Bozó Lászlótól vettünk egy 

ezer 100 forinton. 

 

20.szor. Var még egy harmadik házunk is mellyet néhai Gyuris Istvántól vettünk, 

adtam érte 560 forintot, idest ötszáz hatvan forintot meg fogy darab veteményes Kert 

földet 250 forintban mint ősi földet, amelly ősi föld mindnyáját illeti, mellyet 

néhai Szappanos Lajos fiunknak lakásul által engedtünk, de amelyet szegény fiunknak 

halálával annak hite hagyott s pazarló felesége Kiss Mária József fia részére erő-

szakkal elfoglalt, mellyhez való jussomat azon fiúnak, vagy lehető maradékainak ki-

halásával tulajdon gyermekeim számára ezennel feltartom, ezen fen említett örök földem 

ára ősi jussába tudódjon Kiss Mária József fiának. 

 

21.szer. A Mária Kápolna felé van egy új erdőnk is mellyet magunk ültettünk, azt 

hagyom Jósinak és Sigának és Susának mivel hogy legtöbbet jártak utánna.- 

 

22.szer. Halálunk után található hámos lovak, Jósef fiamé kettő, Sigáé, heverő 

lovak öt gyermekeimé légyenek ifjabb Szappanos Istváné, T. Szappanos Sándoré: 

Szappanos Jósefé, Szappanos Sigmondé és Szappanos Susánáé.- Mindezeket magam 

szerzettem. Kádak és hordók szőllőbeli osztály szerént menjenek. Két szekér Jósefé 

és Sigáé legyenek. A háznál lévő ágyakat ami illeti: először Susiét ki kell adni, 

azután hallomásunk után, aki mind a kettőnknek gondunkat viseli azé légyenek.- Birkák, 

amennyiben az ősi 100 birkák számát meghaladnák a tőllünk származott öt gyermekeinkké 

légyenek István, Sándoré, Jósefé, Sigmondé is Susánnáé. 

 

23.szor. Szent Királyon lévő mintegy 80 zsáknyi földünk három gazdálkodó fiainkké 

légyenek, Istváné, Jósefé, Sigmondé légyenek holtunk után hogy ha pedig még ezen föld 

eladatna, ki mit vált váltsa meg ezen öt gyermekünk annyiban succedéljon. 

 

24.szer. Halálunk után található ezüst gombjaink, kapcsaink Sándor fiunké és 

Susánna lányunké légyenek, minthogy a többi gyermekeinknek mindnyájoknak adtunk ezüst 

gombokat a kettőn kívül.- 

 

25.ször. Ha pedig még életünkben gyermekeink közül valamelyiket szárnyaink alól 

kibocsátanánk és annak élelmére vagy lakására akár ősi, akár keresett vagyonunkból 

valamit adnánk, mivel az csupán haszon vételre és nem örökösen engedjük által. 

 

26.szor. Mivel Lajos fiamnak Czéhbe állásakor adtam 283 ftot abból visszaadott 

100 forintot, meg egy jó lovat is adtam, amit Pesten vettem neki nyolcvan öt forinton, 

ez is Jósef fiának jussába tudódjon. 

 

Ami halálunk után mind az öt gyermekeink közt leendő közosztályra menjen: ha 

padig gyermekeink közül valaki mag nélkül még életünkben meghalna, a neki haszonvétel 

végett engedett vagyonunkat minden perpatvar nélkül vissza szolgáltatni köteles 

~ 
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lészen, csupán as úgy nevezett hit részhez lévén jussa. Ha pedig öt gyermekeink közül 

valamelyik a mi halálunk után halna el mag nélkül, mint már osztozott állapotban lévő 

a neki osztály szerént esendő ingó vagy ingatlan vagyont férjhez meneteléig vagy 

haláláig megtartsa, férjhez menések, vagy halála esetében pedig a gyermektelen 

özvegynek a még élő tulajdon gyermekeinkre vagy ereknek törvényes maradékaikra 

szálljanak. Egyébb eránt és haszon vétel végett valamelyiknek öt gyermekeink közül 

által engedendő részt sem elidegeníteni, sem adósággal terhelni szabad nem lészen: 

ha pedig ezt valaki terhelné jussába tudódjon a többi által kifizetendő adósság. 

 

27.szer. Ha padig öt élő számlált gyermekeink közül valamelyik a másikat, vagy a 

többit pörrel megtámadná, vagy osak megcsalni akarná, és ezen végrendeletünkön meg 

nem nyugodna, annak keresetünkhöz semmi jussa ne légyen, hanem a több tehetséget s 

egymást szerető gyermekeink között egyformán osztasson fel amint meg vagyon írva. 

 

28.szor. Ha végre mind a kettőnk halálával vagy árandebeli vagy adóbeli vagy más 

rendbeli tartozásunk találna lenni, azt a megnevezett öt gyermekeink vagy ezeknek 

maradéki mint keresetünk örökösei egyformán fizessék. 

Minden előszámlált akar ingó akár ingatlan keresett javainkban is arra nézve 

pedig ez as utolsó változhatatlan akaratunk és végrendeletünk, vagy ezek a tőllünk 

származott öt élő gyermekcink úgy mint István, Sándor, Jósef, Sigmond és Susánna közt 

egyformán osztassanak fel és aki mit megtart betsület, vagy atyafiságos egyezés 

szerint abból a többit kielégíteni tartozzon. Néhai Szappanos Lajos fiunknak Jósef 

fiát pedig és lehető minden maradékát, mind eddig keresett is keresendő javainkból 

örökre kirekesztjük és azokat csupán említett öt gyermekeinkre és ezeknek maradékaira 

hagyjuk-: rész szerént azért, mivel néhai Lajos fiunk törvényes gyermekinek soha nem 

tartottuk: rész szerént mivel néhai Lajos fiunk is Kiss Mária hitehagyott felesége 

közt 10 esztendőkig folyt váló perre tetemes költséget tettünk, de mégis Szappanos 

Lajos fiának Szappanos Jósefnek a keresetből hagyok neki öt váltó forintokat. 

Egy nagy ökör szánom van, hagyom István fiamnak emlékezet okáért. A feleségem a 

ruháját ami marad, Susi lányának hagyja. 

Mellynek nagyobb hitelére is állandóságára tettük ezen vég rendelésünket 

Ketskemét die 23 Január napján 1836.- 

Id. Szappanos István kezének vonása és pecsétje és feleségem nemes Kolosváry 

Susánna keresztvonása és pecsétje. 

1836 dik Esztendei Januárius hónap 23 dik napján mi alolírottak részint bírói 

képpen kiküldöttek részint különösen meghívott tanbizonyságok, id. Szappanos István 

úr házához meghívatván előnkbe adta fentebb feljegyzett és írásba foglalt ezen végső 

rendeletét Nemes Kolosváry Susánna Asszony jelenlétében azon kinyilatkoztatással, 

hogy az az ő és nevezett hitvese elholtok után nyittasson fel, melly végső rendelet 

az érdeklett testánsok előtt újonnan szóról szóra felolvasván és megmagyarázván azt 

élő szóval is megerősítvén megmásolhatatlan végső akaratoknak lenni kinyilatkoztattik 

s azt nagyobb állandóság okáért a Nemes Város leveles tárházába betétetni kívánjuk. 

Költ mint fellyebb, 

 

Ferenczy Móricz mk, mint jelen esetre különösen megkért és bírói képpen kiküldött 

deputátus által és előtt. 

 

B. Kiss József hites polgár mk. Pető Márton mk. 

 

Nm. Csuhás István mk. Német László mk. 

 

Szabad Ketskemét város Leveles tárában található eredeti végrendeletről híven le 

másolta az első copiát Kováts Jósef Jegyző. 

 
 
 
 
  



49 
 

Az első cópiáról másodszor le 

párjalta  

Szappanos Sándor Pred. 

 

A második másolatról szórol szóra 

legépelte 

Dr. Szappanos Sándor városi 

fogalmazó. 

 

 

Kecskemét, 1940. március 8.-án 

 

 

 

MAGYARÁZAT A VÉGRENDELETHEZ. 

 

A végrendelet megértéséhez feltétlenül tudni szükséges a következőket: 

1.) A végrendelet keltének idejében, 'vagyis 1836-ban, az ősiség jogintézménye 

még érvényben volt. (Az ősiséget megszüntette az 1848. évi XV. t.c., majd az 1848. 

évi törvények érvénytelenítése után, az 1852, évi ősiségi nyílt parancs) Az ősiség 

lényege az, hogy az ősi vagyon felett a birtokos szabadon nem rendelkezhetett, illetve 

az ősi vagyonról a birtokos szabad intézkedési joga ugy élők közt, mint halál esetére, 

igen szűk határok közé volt szorítva, Ezzel szemben az úgynevezett szerzeményi vagyon 

felett a birtokos szabadon rendelkezhetett, azt még életében eladhatta, elajándékoz-

hatta, végrendeletében padig arra hagyhatta, akire akarta. 

Az ősiség alkotó eleme tehát az ősi vagyon. Ősi vagyon pedig az, amely az 

 örökhagyóra, vagy birtokosra, illetve annak atyjára az atyának egyenes ági felmenő-

itől törvényes örökösödés útján szállt, vagy származott. 

Es az oka tehát annak, hogy a végrendelet szigorúan elhatárolja és körülírja az 

"ősieket" és a szerzeményi, vagy keresményi vagyont. Ezért történt az, hogy az 

örökhagyó /Szappanos István/ ősi vagyonában Lajos nevű elhalt fiának József nevű fiat 

is részesítette, viszont szerzeményi 'vagyonéból kirekesztette. 

2.) A végrendelkező idősbb. Szappanos István született 1766 október 20.-in, meg-

halt 1838 augusztus 13.-án. Atyja volt Szappanos János (1713-1795), nagyatyja pedig 

Szappanos Mihály (1675-1741). 

A végrendeletben említett Bogyó Miklós, Szappanon Mihály /1675-1741/ feleségének, 

Bogyó Kovács Zsuzsannának (1692-1769), az atyja volt. 

3.) " Egy zsák alá való föld" alatt értettek a régiek akkora földet, amelynek 

bevetéséhez (kézzel vetettek) egy zsák vetőmagra volt szükség. Egy zsák alá való föld  

(dr. Garzó József főlevéltáros szerént kb. 1200 négyszögölet tett ki.) 

4.) A végrendeletben 12,szám alatt említett Herczeg Sámueltől és Kun Istvántól 

vett városföldi föld, édesapám írásbeli feljegyzése szerint kb. 83 hold volt. A 21. 

szám alatt említett Maria Kápolnai új erdő pedig 7 hold. A 19. szám alatt említett 

ballószögi új szőlő 5 hold volt, mely jelenleg özv. Szappanos Elekné, Szappanos Mária 

tulajdona. 

Az eredeti okmányon szereplő viaszpecsétek.  
Bal szélen a Kolozsváry címer, fent az oroszlános Szappanos címer 
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5.) A 14. szám alatt említett Veresmarty Péter /felesége Procsik Katalin,/ a 

végrendelkező Szappanos István anyósának, nemes Kolosváry Ádámné sz. Veresmarty 

Ilonának testvére volt. 

6.) A végrendelet 23. pontjában említett 85 zsáknyi szentkrályi föld u.n. 

váltságos föld volt. Ami azt jelenti, hogy az örökhagyó Szappanos István ennek a 

földnek csak birtokosa, de nem tulajdonosa volt. Ezen föld tulajdonosai Kecskemét 

város földesurai voltak, kik a város valamennyi pusztáját (kivéve Városföldje, Talfája 

és Csődörpusztát, ez utóbbit most Ménteleknek hívják) osztatlan tulajdonban bírták. 

A váltságos földért a birtokos nem haszonért, hanem u.n. váltság adót fizetett a 

városnak. A város pedig a földesuraktól lassanként (több, mint 150 év alatt) a 

földesúri birtokokat megváltotta. Az így magváltott volt földesúri birtokokat a város 

váltság díj lefizetése ellenében eladta többnyire az illető birtokrész birtokosának. 

(Lásd: dr. Szappanos Sándor: Kecskemét város földbirtok-politikája a XVII. 

században.) 

Ezt a szentkirályi mintegy 70 hold váltságos földet, melyet egyébként a 

végrendelet szerint Szappanos István, József és Zsigmond örökölt, Szappanos István 

(1788-1873) és Szappanos Sándor (nagyapám) váltotta meg. Szappanos István 44 holdat, 

Szappanos Sándor pedig 26 holdat. Ezt a 26 hold szentkirályi földet nagyapám halálakor 

Szappanos Juliánna, dr. Szappanos Sándorné örökölte. Az István által megváltott 44 

holdat pedig Szappanos Elek (1837-1981) majd ennek lánya Sikari Kovács Gáspárné 

Szappanos Julianna. (Rendkívül érdekes volna a végrendeletben felsorolt ősi 

birtokoknak a történetével ás sorsával foglalkozni.) 

7.) Szappanos István (1766-1838) dédapámnak az általam is lemásolt 

végrendeletének eredetije Kecskemét város levéltárában 1836/9.sz. alatt feltalálható. 

Ugyancsak feltalálható szépapám Szappanos János (1713-1795) 1794-ben kelt 

végrendelete is 1803/VII-II.sz. alatt; ez a végrendelet azonban a régies írásmód és 

a hitvány minőségű, megsárgult papiros miatt majdnem olvashatatlan. 

 

A magyarázatot írta: 

Dr. Szappanos Sándor városi fogalmazó. Kecskemét, 1940. március 8. 

 

 

 
 
 

 
 



51 
 

SZAPPANOS ELEK I. HAGYATÉKA 

 
(összzeállította Szappanis Imre III) 
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SZAPPANOS ELEK I. VAGYONA ÉS BIRTOKAI 

Írta: Szappanos István VI.  

 

SZAPPANOS ELEK nagyapám  

          Született 1837 meghalt 1921 

 

István (1788-1873) és Tsikesz-Nagy Mária (1795-1854) gyermeke. 

Bár a családban senki sem volt babonás, mégis feljegyzésre került, 

hogy nagyapám a tizenharmadik gyerek volt és a hetedik fiú, aki április 

hónapban tizenharmadikán, péntekeken született,amiért is kelletlen 

Elekre keresztelték. Ennek dacára Szappanos család leggazdagabb tagja 

lett, amit első sorban tehetségének és vad szorgalmának köszönhetett,de 

nagy segítsége volt apósa Mester Mihály, aki úgy anyagilag, mint 

tanácsaival állott mögötte. 

 

Elek nagyapám apjától öröklött birtokai: 

 

1. A Homoki (Munkácsy) utcai telek és ház, amit apja építtetett az 1800-as évek 

elején. Itt élt nagyapám 1914-íg, amikor azt városrendezés céljára a város kisajátított. 

E város rendezésből az első világháború miatt nem lett semmi. A vesztett háború után a 

pénz értékét vesztette, úgy hogy a ház árát fehér pénzben kapta meg, amin vásárolhatott 

egy skatulya masinát (doboz gyufát), mint sokszor emlegette keserűen későbben. Itt 

született és nőt fel apám és testvérei Julianna,Elek és Imre. 

A város a házat raktárnak használta és még 1944-ben állt. 

2. A legrégibb,ősi Városföld pusztán fekvő Gatyásfái birtokból 20 hold,amit Elek 

nagyapám István nagyapja /1766--1838/ apjától Jánostól /1713-1795/ örökölt és ami 1944-

ben még az én birtokom volt. 

3. A Szentkirály pusztai 50 hold. 

4. A Csontoshalmi 35 hold. 

5. A ballószögi 4 hold szőlő. 

 

Összesen Elek nagyapám öröklött vagyona volt 109 hold föld és a Homoki utcai ház. 

 

Elek nagyapám feleségével Mester Juliannával kapott vagyon : 

 

1. Tegzes föld Városföld pusztán a Csongrádi út mellett a Kkfélegyázai határnál 

feküdt. 55 hold 

Amit Imre nagybátyám életében Tamás fiamra íratott. és amit 944-ig én kezeltem. 

2. Kiskunfélegyháza,Páka pusztán a kecskeméti határon, a Budapest - Szegedi 

beton út mellett fekvő 120 holdas Postaházi birtok. Én örököltem. 

3. A kecskeméti határban az Izsáki műút mellett a várostól kb. 7 km.-re fekvő 4 

holdas Csalánosi szőlő,ami 944-ig Rozsa húgom birtokában volt 

4. Kecskemét határában Úrrét pusztán 100 hold, amit apám után Elek öcsém örökölt. 

 

Összesen Elek nagyapám felesége Mester Julianna örökölt vagyona 279 k. hold ingatlan 

birtok. 

 

 

Elek nagyapám öröklött birtoka volt 109 hold 

Felesége - ”   ”  279 hold 

Összesen 388 hold ingatlan és egy városi 

ház,amivel eredményekben gazdag életét elkezdette. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Elek nagyapám 1912-ben vagyonát elosztotta és még életében átadta négy gyermekének: 

Julianna, Elek,István,Imre. Julianna, Elek és Imre utód nélkül haltak el,így az ősi 
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Szappanos végrendeletek szerint az egész vagyon apám három gyermekére,  - István,Rózsa,Elek 

- maradt. 

 

Elek nagyapám vagyona az alábbi ingatlanokból állt. 

 

I. Ház ingatlanok. 

1. Kecskemét, Homoki utcai ősi ház. Kisajátítva. 

2. Kecskemét. Jókai utcai ház. Elek nagybátyámtól örökölte Öcsém 

3. Kecskemét. Széchenyi téri ház. Apámtól örököltem én. 

4. Kecskemét. Széchenyi utcai ház. Imre nagybátyámtól örökölte Húgom. 

5. Kecskemét. Budai utca 39. sz. ház. Édesapám birtoka volt, hol születtem és 

gyerekeskedtem. Eladva.  

Összesen 5 ház Kecskeméten. 

 

II. Földbirtokok. 

1. Kmét. Városföld pusztai birtok  171 hold 

2. Kkfélegyháza, Páka pusztai birtok  203 hold   

   ahol éltem 1924-től 1944-ig. 

3. Kmét. Városföld puszta. Tegzes föld   55 hold  

   Imre Bátyámtól kapta ajándékba Pisti fiam. 

4. Kmét. Városföld pusztai ingatlan   21 hold  

Elek bátyámtól én örököltem. 

5. Kmét. Köncsög puszta    600 hold  

Apámtól örökölte Öcsém' 

6. Kmét. Ágasegyháza pusztai ingatlan  210 hold  

Apámtól örökölte Öcsém. 

7. Kmét. Úrrét pusztai ingatlan   250 hold 

Elek bácsitól örökölte öcsém. 

8. Kmét. Csalánosi szőlő         4 hold  

Apámtól örökölte Húgom 

9. Kmét. Szentkirály pusztai ingatlan  249 hold 

   Juliska n.től. Vagyonválság és mauzóleum. 

10. Kmét. Csontos halom. Eladva.    35 hold 

11. Kmét. Ballószögi szőlő..Elek bátyám.   4 hold 

12. Fülöpházi Kerekegyháza. Imre bátyám.  70 hold 
13. Kmét. Ref. Temető mellett ingatlan    2 hold  

   Ref.egyáz. Mauzóleum. 

14. Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan  406 hold  

Apámtól és Juliska nénémtől örökölte Húgom. 

15. Bócsa pusztai ingatlan    1844 hold  

Imre bátyámtól kaptuk István,Rózsa Elek. 

 

 

Elek nagyapám összes ingatlan birtoka 4133 hold 

Ebből eladva,vagyon váltság,mauzóleum. 284 hold 

Marad 3849 hold 

 

ebből öröklött birtok 388 hold 

Szerzemény 3461 hold 

Elek nagyapám öröklött és szerzett vagyona, 3849 hold 

amit mi István, Rózsa, Elek örököltünk.  

Plusz 3 ház ingatlan. 

 

Elek nagyapám, mint elődei,a városban lakott,ahol az abrakos jószágnak is (hámos és 

nyerges lovak,fejős tehenek,hízó disznók, hízó marhák,baromfiak) istállói,óljai voltak. 

Mészárostól, piacról nem igen került semmi az asztalra. A lakó épület folytatásában ott 

volt az emeletes magtár, ahol egy egészévre való kenyérnek és abraknak való szemes-termény. 
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A Homoki utcai ház udvarán még kútszerűen épített gabonás vermek is voltak. Kb. 3-4 méter 

mély és 2 m. átmérőjű nagy malomkövekkel befedve. 

Kint a pusztákon az igás állatok, növendék és heverő jószág részére voltak istállók. 

Az iga erő nagy része ökör fogat és kisebb részben hámos ló. Ezen kívül a pusztai ma-

jorokban, voltak a cselédházak, magtárak.. 

A jármos jószág tavasztól őszig a legelőről dolgozott. A béresek felváltva éjszaka 

legeltettek. Télen lepadlásolatlan nádtetős istállókban szalmán és kukorica száron teleltek 

és nem romlottak le. Ezt a jószágtartást azonban csak az ősi nagy szarvú, fehér szürke 

magyar ökör bírta. 

Városföldi birtokomon még két a múlt század közepén épült nagyistállót találtam, 

kicsiny egybeépített cselédlakással, aminek alaprajzát mellékelve hagyom az utókorra. 

Az igás lovak takarmánya széna és árpa, meg zab-szalma volt a legelőn kívül, télen 

apróra vágott takarmány tök, répa törekkel keverve. Ha volt jó legelő, bőséges széna a 

magyar ló nem romlott le munkában se, télen se. 

Nagyapám birtokai a várostól különböző távolságra voltak.  

Gatyásfái a várostól délre  6 km. 

Városföld ”  ”       15 ” 

Páka “ ” 18 ” 

Tegzesföld ” ” 16 ” 

Csalánosi szőlő ” nyugatra 7 ” 

Köncsög ”    ”  20 ” 

Ágasegyháza ”    ”  22 ” 

Úrrét ” északra 16 ” 

Szentkirály  ” keletre 18 ” 

Bócsa ” dél nyugatra 30 ” 

Fehéregyháza ” ” 42 ” 

Vasút és műút a múlt században nem igen volt. A birtokok irányítása, ellenőrzése 

csak lovas kocsival volt lehetséges. A lovon való kijárás lett volna a könnyebb, de azokban 

az időkben a pusztai cselédek nagyobb része heti eleséges cseléd (nem kommenciós) volt, 

akik hetenként kapták a városból a kenyeret, szalonnát, tarhonyát, lebbencset, kását, sót, 

paprikát. 

Ismerve az akkori útviszonyokat,jó két lovat kellett a lőcsös,rugózás nélküli könnyű 

paraszt kocsiba akasztani, hogy a homokos, majd sáros, kátyús utakat megjárják. A városi 

abrakos jószág gondozására bent kosztos kocsist tartottak. A házi munka (takarítás, mosás, 

fejés, kenyér sütés, főzés) elvégzésére két női cseléd (szógáló) állt a gazdasszony 

segítségére. 

Lóháton pedig az ifiúr szaladozott az apja utasítása szerint. 

A vagyon telekkönyvileg nagyapám nevén volt, de amikor a fiai megnősültek, házat 

kaptak és egyik pusztát szabad gazdálkodásra. Így kapta Édesapám a Budai utcai nagy házat 

és Köncsög pusztát a múlt század végén. 

Nagyapám jég és tűz biztosítást soha nem fizetett a vetések és a pusztai 

épületek után. Minden évben ajánlatot kért a biztosító társaságtól. A városi házak 

biztosítási díját fizette,de a tanyai épületek biztosítási díját saját külön 

bankbetétre fizette be. Ez volt az építkezési és karbantartási alap. 
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  br. Podmaniczky Gyula: „Magyarország állami és magánménesei lótenyésztésének kézi-

könyve.” 
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 Nagyapám legkedvesebb birtoka a bócsai birtok volt ahol a ménese is volt aminek 

hivatalos leírását ide mellékelem. E század legelején a ménes istálló leégett. Benne 

az összes tenyészkancák és csikók. Csak azokat a kis csikókat tudták kimenteni a 

csikósok, amelyiket ölbe tudtak kihozni. Szegény nagyapámat nagyon lesújtotta a 

veszteség. Majd a l0-es években Elek fiának üzleti vállalkozásai közel egy millió 

korona veszteséggel jártak. (Részletesen erről Elek nagybátyámról irt soraimban 

írok.) Elfogyott nagyapám életkedve,nyugalomba ment. Vagyonát gyereki között 

elosztotta, aszerint, hogy Elek bátyánk által csinált adósságból mennyit vállalt 

magára. Így Elek Bátyám igen kis vagyont örökölt, bár apja kedvenc gyereke volt. A 

hatalmas adósság, mire az első világháború kitört ki volt fizetve,hogy a vagyonból 

semmit sem kellett eladni. Nagyanyánk halála után özvegyen maradt gyermektelen 

leányával élt a Homoki utcai házában; majd annak kisajátítása után a Budai utcai 

házában, amit Édesapámék adtak át nekik, amikor megvette a Széchenyi utcai házat és 

mi oda költöztünk. 

Dacára, hogy politikával soha nem foglalkozott, 1919-ben a proletár diktatúra 

idején a kommunisták Elek fiával együtt, mint túszokat a törvényszék fogházába hur-

colták, honnét csak a proletár diktatúra bukásakor szabadultak. Én idejében értesül-

tem, hogy el akarnak fogni, amiért is apámmal együtt eltűntünk a városból. 

Nagyapámat a fogság testileg, lelkileg annyira megviselte, hogy nem sokkal 

utána 1921-ben visszaadta lelkét a Teremtőjének, befejezve egy munkás becsületes 

életet, amiben magyar föld szeretetén kívül, hitéhez és egyházához való áldozatos 

hűsége és puritán igénytelensége vezette. 

Közéleti tevékenységének a koronája volt a Kecskeméti Gazdasági Egyesület 

megalapítása és a Rákóczi úton a törvényszék épülete mellett az egyesület emeltes 

székházának felépítése,aminek a földszintjén egy nagy üzlethelyiség mellet hatalmas 

társalgó és olvasó terem volt a tagok részére. Az emeleten pedig lakások, és az 

egyesület irodája,aminek bőrfotelos fogadó termében függő közel életnagyságú 

portréja, Mathiasz festőművész egyik legsikerültebb képe,ahonnét zsinóros térdig érő 

szürke magyar kabátjában,fekete csokor nyakkendőjében,a balját egy kis márvány arabus 

kanca hátán nyugtatva, derűs mosolyával tekint le alkotására. Sajnos még fotokópiám 

sincsen a képről. Mi lett a festmény sorsa? Nem vitás. A Gazdasági Egyesületbe 1944-

ben a kommunista párt telepedett be. 

A Gazdasági Egyesület az elnökét a város politikai vezetői közül választotta. 

Első elnöke volt Koritsánszky János, utolsó elnöke pedig dr. Szabó Iván főrendiházi 

tag. Első alelnöke, ki az Egyesületet alapította, nagyapám volt, utána Édesapám és 

én töltöttük be ezt a tisztséget. 
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SZAPPANOS ELEK III TESTAMENTUMA  
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SZAPPANOS IMRE III HAGYATÉKA 
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SZAPPANOS ISTVÁN III. HAGYATÉKA 

 
A családban, fiatal éveimben, úgy a negyvenes évek elején őt mint az „öreg 
Pista bácsi”, vagy „a százéves Pista bácsi” emlegették. Éveinek utolsó 25 
évét özvegységben töltötte. Színes karriert futott be. Fiatal korában a 48-
as Szabadságharc hű katonája, Kossuth Lajos töretlen követője (akit 
száműzetésében Turinban személyesen is meglátogatott, úgyszintén a 
Kossuth Szoborbizottság elnöke), felnőtt életében, mint ügyvéd a politikai 
élet, az ellenzéki politika fűtötte és elismerésül országgyűlési képviselőnek 
megválasztják 87 éves korában, ahol mint az Országgyűlés korelnöke 
szolgál haláláig. Háza, földbirtoka és jelentős vagyona volt. Milyen 
különös, hogy ilyen szakmai háttér dacára végrendelet nélkül távozott a 
világból, minél fogva az alábbi okmány szerint a majdnem 300,000 

aranykorona értékű vagyon 17 örökös között oszlott meg, ami valószínűleg szükségessé tette az 
ingatlanok folyósítását.    
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SZAPPANOS ISTVÁN VI. TESTAMENTUMA 

Apám katonai szolgálata alatt készítette ezen végrendeletet, nem sejtvén hogy egy rövid öt évre rá a 
világ teljesen felborul és ez az okmány minden jelentőségét elveszti. 
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SZAPPANOS III. MIHÁLYRÓL FELJEGYZÉSEK 

írta: Szappanos Sándor 1930-ban 
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EGY RÉGI RÉSZVÉNY PAPÍR, ANNO 1910 
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A BÓCSAI SZAPPANOS BIRTOK 

A kiskőrösi járásban, Nagybócsa pusztán, Zsigray, Fiáth, és Lipcsei dűlőkben lévő 1777 hold, melyet kedves apám 
vásárolt 1891-ben 82,000 forintért, br. Fiáthtól, Zsigray Mártontól és annak leányától özv. Beretvásné szül. Zsigray 
Teréziától. Ezen birtok volt kedves apám legkedvesebb birtoka, az ott lévő híres ménesével. A birtok jószágtenyésztésre 
kiválóan alkalmas, homokos, erdős, sok legelővel és kaszálóval. Ez a birtok jelenleg az én tulajdonomat képezi. 
(Szappanos Imre III. feljegyzéséből 1933 jan.) 
 
III. Imre még a fenti területhez hozzá szerzett: a Lipcsei és Sigray dűlőben 48 hold 933 nöl, és Kaszai 
erdő  35 hold 518 nöl földeket. Ezzel a teljes birtok területe 1844 hold 144 nöl lett. 
 
1939 decemberében egy ajándékozási és vagyonrendezési szerződés jött létre, amiben Szappanos Imre 
ezen birtokot, saját utódai hiányában testvére V. István unokáinak ajándékozza, ami mellett holtig tartó 
haszonélvezetét megtartja. Ugyancsak annak kezelését és gondozását testvére fiaira, VI. István és IV 
Elekre bízza.  
 
Megjegyzendő itt az, hogy ez az ajándékozási szerződés nem von magával egybeni telekkönyvi átírást, 
mintsem bármiféle adó kötelezettséget. Evvel az aktussal meg lehetett takarítani az örökösödési adót. 
Ehhez az adóhoz hasonló, talán kisebb összegű illeték mégis csak fizetendő volt a telekkönyvi átírás 
alkalmával, amiért is ez az aktus halasztódott, amíg el nem érkeztek a háborús idők zűrzavarai, amikor 
is talán ennek szükségessége teljesen feledésbe ment, mert egy ajándékozott sem végezte el a szükséges 
telekkönyvi átíratás. Ennek folytán, amikor 1992-ben a kártérítési folyamat alatt ezért az elkobzott 
birtokért kártérítést kérvényeztünk, azt annak az alapján utasították el, hogy az ajándékozási szerződés 
nem elegendő a tulajdonjog bizonyítására.  
 
    A Magyar Királyi Kincstár 1942-ben katonai gyakorlótér és lőtér céljaira kisajátított a bócsai 
birtokból 638 hold 144 nöl nagyságú területet a birtok nyugati részében. Így a megmaradt birtok 
nagysága 1206 hold –ra szűkült. Az erről szóló szerződések másolata az alábbiakban olvasható.  

 
Másolat 

4345/IV.1940.92 

Kisajátítási sorszám: 73.74 és 384 

Az 1881 évi XLI.t.c. 63 §-a és az 1920 évi XXXIV. t.c. 113§. alapján bélyeg 

és illetékmentes. 

 

Kisajátítási Egyezség. 
 

 Mely a m.kir.honvédelmi Miniszter Úrnak 1941.évi május 6.-án kelt 

2800.1/eln.14.1941.sz. alatt kelt kisajátítási engedélye alapján egyrészről a kisajátító 

kincstár képviseletében az m.kir.kincstár jogügyi igazgatósága, másrészről kiskorú Beretvás 

Katalin, kiskorú Beretvás Zsuzsanna, kk. Beretvás Judit és kk. Szappanos István kerekegy-

házi lakosok (képviseli özv. Beretvás Istvánné t. és t. gyám, illetve id. Szappanos István) 

mint kisajátított szenvedők között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mel-

lett köttetett.  

 1. Kisajátító m.kir.kincstár honvédelmi célokra kisajátítja a fent nevezett 

kisajátítást szenvedők pedig tehermentesen és visszavonhatatlanul átengedik a bócsai 1351 

sz. tkv.i betétben felvett 

 2901 h.sz.  1 kat.hold 1447 négyszögöl 

 2902 h.sz. 46 kh. 1056 nöl, továbbá a bócsai 1271 sz.tkv. betétben 

 4324 h.sz. 35 kh. 518 nöl, tehát összesen 

 83 kh. 1451 nöl térfogatú ingatlanokra a rajta lévő tartozékokkal és jogosít-

ványokkal együtt kat. holdjaként 500 pengő azaz ötszáz, összesen 41,964 P 32 f. azaz negy-

venegyezerkilencszáz-hatvannégy pengő és 32 fillér egyezségileg meghatározott kártalanítási 

árért, mely magában foglalja azt a teljes kártalanítást, mely az 1881 évi XLI t.c. alapján 

követelhető.  

 2. A kisajátító m.kir.kincstár köteles az 1. pontban meghatározott kártalaní-

tási összeget  1942 évi február 1. től a kifizetés napjáig járó évi 5%-os kamatjaival 
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együtt az m.kir.kincstár tulajdonjogának jogerős és tehermentes telekkönyvi bekebelezésétől 

számított 15.ik napon kisajátítást szenvedőnek kifizetni. 

 Amennyiben az ingatlanokat jelzálogos tartozások, tulajdoni, vagy egyéb korlá-

tozások, vagy pedig akár telekkönyvileg nem is biztosított köztartozások, vagy idegen do-

logbeli jogok terhelik, jogosult a kisajátító m.kir.kincstár kártalanítási árat és kamat-

jait a kiskőrösi kir. járásbíróságnál, mint tkv. hatóságnál telekkönyvi letétbe helyezni.  

 3. A jelen jogügylet bélyeg és illeték kötelességét minden beszámítás nélkül 

kisajátító m.kir.kincstár tartozik viselni, kivéve a kártalanítási összeg felvételét tanú-

sító nyugta bélyegilletékét, melyet a kisajátítást szenvedő viseli. 

 4. A kisajátító m.kir.kincstár a kisajátított ingatlanoknak a birtokba lépés 

napjától 1942 január 1.től kezdve húzza hasznát, de viseli is a rendes évenként visszatérő 

közterheit, ide nem értve az egyszeri beruházási hozzájárulás esetleges hátralékos össze-

gét.  

 5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a törvény kizárólagos illetékes-

séget nem állapít meg, jelen egyezségből keletkező perekben csak a budapesti köz. kir. já-

rásbíróság, ha pedig a per törvényszék hatáskörébe tartozik, csak a budapesti törvényszék 

legyen illetékes.    

  6. Kisajátítást szenvedők a kisajátító m.kir.kincstárt feljogosítják, hogy a 

tulajdonjogot első pontban körülírt kisajátított ingatlanokra minden további megkérdezteté-

sük nélkül saját nevére tkv-ileg bekebeleztethesse.  

 7. Ez a kisajátítási kártalanítási egyezség a kisajátítást szenvedőkre a gyám-

hatósági jóváhagyással, az m.kir. kincstár kisajátítóra nézve csak a m.kir.honv. Miniszter 

Úr jóváhagyásával válik kötelezővé.  

 8. A kisajátítási kártalanítási egyességet kötő felek kijelentik, hogy a jelen 

egyezség folytán a kisajátítási kártalanítási eljárás lefolytatását nem kívánják, a kárta-

lanítási eljárás megszüntetését kérik. 

 9. Ezen három példányban kiállított egyezséget felolvasás, a kisajátítást 

szenvedők anyanyelvén történt megmagyarázás után helyben hagytak, két jogügyleti tanú előtt 

aláírták a kisajátítást szenvedők képviselői mégis avval, hogy ha a kártalanítási árat az 

egyezség aláírásának napjától 60 nap alatt a kisajátító ki nem fizeti, akkor a kisajátított 

szenvedők jogosultak az egyezségtől elállni és a bírói kártalanítási eljárás lefolytatását 

kérni. 

 

 Kelt. Kecskemét 1942. április 20.n. 

 

Előttünk mint tanúk előtt, 

 

 Szappanos Elek sk.  özv. Beretvás Istvánné,  Szappanos István sk. 

    Szappanos Rózsa sk.   

                          kisajátítást szenvedők 

Kiss Antal sk. 
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------------------------------------------------------------------------------ 

Másolat 

4345/IV.1940.92 

Kisajátítási sorszám: 66.-68. 70.-72. 

Az 1881 évi XLI.t.c. 63 §-a és az 1920 évi XXXIV. t.c. 113§. alapján bélyeg 

és illetékmentes. 

 

 

Kisajátítási Egyezség. 
 

 Mely a m.kir.honvédelmi Miniszter Úrnak 1941.évi május 6.-án kelt 

28.001/eln.14.1941.sz. alatt kelt kisajátítási engedélye alapján egyrészről a kisajátító 

kincstár képviseletében az m.kir.kincstár jogügyi igazgatósága, másrészről kiskorú Szappa-

nos Imre (nős Muschong Birivel) budapesti (II. Batthyányi út 13. sz) lakosok, mint kisajá-

tított szenvedők között az alírott napon és helyen a következő feltételek mellett kötte-

tett.  

 1. Kisajátító m.kir.kincstár honvédelmi célokra kisajátítja a fent nevezett 

kisajátítást szenvedők pedig tehermentesen és visszavonhatatlanul átengedi a bócsai 272 sz. 

tkv.i betétben felvett 

 2831 helyrajzi szám.  609 négyszögöl, 

 2823/1 h.sz. 22 kataszteri hold. 1520 nöl,  

 2823/2 h.sz. 276 nöl,  

 2828/1 h.sz. 1 kh. 1158 nöl 

 2829/1 h.sz. 214 kh., 497 nöl 

 2830/1 h.sz. 279 kh., 229 nöl 

 2832/5 h.sz. 35 kh., 836 nöl 

  

  tehát összesen 552 (ötszázötvenkettő) kh. 325 nöl térfogatú ingatla-

nokra a rajta lévő tartozékokkal és jogosítványokkal együtt kat. holdjaként 500 pengő azaz 

ötszáz, összesen 276,104 P  azaz kettőszázhetvenhatezer-egyszáznégy pengő egyezségileg meg-

határozott kártalanítási árért, mely magában foglalja azt a teljes kártalanítást, mely az 

1881 évi XLI t.c. alapján követelhető.  

 2. A kisajátító m.kir.kincstár köteles az 1. pontban meghatározott kártalaní-

tási összeget  1942 évi február 1. től a kifizetés napjáig járó évi 5%-os kamatjaival 

együtt az m.kir.kincstár tulajdonjogának jogerős és tehermentes telekkönyvi bekebelezésétől 

számított 15.ik napon kisajátítást szenvedőnek kifizetni. 

 Amennyiben az ingatlanokat jelzálogos tartozások, tulajdoni, vagy egyéb korlá-

tozások, vagy pedig akár telekkönyvileg nem is biztosított köztartozások, vagy idegen do-

logbeli jogok terhelik, jogosult a kisajátító m.kir.kincstár kártalanítási árat és kamat-

jait a kiskőrösi kir. járásbíróságnál, mint tkv. hatóságnál telekkönyvi letétbe helyezni.  

 3. A jelen jogügylet bélyeg és illeték kötelességét minden beszámítás nélkül 

kisajátító m.kir.kincstár tartozik viselni, kivéve a kártalanítási összeg felvételét tanú-

sító nyugta bélyegilletékét, melyet a kisajátítást szenvedők viselnek. 

 4. A kisajátító m.kir.kincstár a kisajátított ingatlanoknak a birtokba lépés 

napjától 1942 január 1.től kezdve húzza hasznát, de viseli is a rendes évenként visszatérő 

közterheit. Az egyszeri beruházási hozzájárulás egész hátralékos összegét a kisajátítást 

szenvedő tartozik kifizetni, azonban a kisajátító 1500 (ezerötszáz) Pengőt a kisajátítást 

szenvedőnek a vételár kifizetésével egyidejűleg megtérít. 

 5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a törvény kizárólagos illetékes-

séget nem állapít meg, jelen egyezségből keletkező perekben csak a budapesti köz. kir. já-

rásbíróság, ha pedig a per törvényszék hatáskörébe tartozik, csak a budapesti törvényszék 

legyen illetékes.    

  6. Kisajátítást szenvedő a kisajátító m.kir.kincstárt feljogosítja, hogy a tu-

lajdonjogot első pontban körülírt kisajátított ingatlanokra minden további megkérdeztetésük 

nélkül saját nevére tkv-ileg bekebeleztethesse.  

 7. Ez a kisajátítási kártalanítási egyezség a kisajátítást szenvedőt az alá-

írás napján azonnal teljes joghatállyal kötelezi, az m.kir.kincstár kisajátítóra nézve pe-

dig csak a m.kir.honv. Miniszter Úr jóváhagyásával válik kötelezővé.  

 8. A kisajátítási kártalanítási egyességet kötő felek kijelentik, hogy a jelen 

egyezség folytán a kisajátítási kártalanítási eljárás megszüntetését kérik. 

 9. A szerződő felek megállapítják, hogy a 2829/1 hrsz. ingatlanon levő fel-

építmények éspedig a cseréptetős csőszház, tovább nádfedésű birkaszín és a szintén 
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nádfedésű sertésól nem képezi kisajátítás tárgyát, ezért a kisajátítást szenvedő jogosult 

azokat 1943 december hó 31.ig lebontani és elszállítani. 

 10. Az egyezséget kötő felek megállapodnak abban, hogy mivel a kisajátítást 

szenvedő a kisajátított erdőből éppen a kisajátítás miatt az 1940 és 1941 évben fakiterme-

lést nem végezhetett, ellenértékül és kártalanításért a kisajátító 12,000 Pengőt (azaz ti-

zekettőezer Pengőt) a kisajátítást szenvedőnek az 1. ben kitett kártalanítási áron felül, 

de azzal egyidejűleg esedékes időpontban kifizet. 

 11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kisajátításból folyó, az in-

gatlanok között keletkezett új határhoz néhány méterre, de a kisajátított területre eső 

úgynevezett „járási kutat” a kisajátítást szenvedő hasznos háziállatok itatására használ-

hatja, de ezzel szemben köteles a kutat tisztítani és tartozékait karban tartani.   

 12. Ezen három eredeti példányban készült egyezséget felolvasás és megmagyará-

zás után a szerződő felek helybenhagyólagosan két jogügyleti tanú előtt aláírták, a kisajá-

títást szenvedő azonban azzal, hogy a kártalanítási árat az egyezség aláírásának napjától 

35 nap alatt kézhez nem kapná, akkor az kisajátított szenvedők jogosultak az egyezségtől 

elállni és a bírói kártalanítási eljárás lefolytatását kérni. 

 

 Kelt. Budapest 1942. IV.  21.n. 

Előttünk, mint tanúk előtt, 

 Szappanos István sk.     Szappanos Imre sk       

        kisajátítást szenvedő 

Venner Rezső sk. 

Szám. 

A m.kir.kincstár, kisajátító képviseletében a m.kir.kincstár jogügyi igazgatósága       
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V. KÉPGYŰJTEMÉNYEK  
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SZAPPANOS KÁROLY FÉNYKÉP GYŰJTEMÉNYE  

1939-ből 
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 A SZAPPANOS CSALÁD LEGENDÁRIUMA ÍRÁSBAN ÉS 
KÉPEKBEN 
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 Szüleim, Szappanos István V. és André Rózsa esküvői képe 1898-ben.   
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Édesapám, V. István az 1896 milléneum év bandériumi különítményének tagja 
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Szappanos Elek nagyapám és Juliska néni nagynéném, 1926 Kecskemét 
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Anyai nagyszüleim 

  André Emánuel    1854-1912                                            Tőzsér Dancsó Mária 
Esküdött 1877 

Feleségem szülei 
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Juliska néni fiatalon 
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Szappanos Elek III (1868-1932) – 1899-ben 
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Szappanos István Lőrinc (1880-1959) feleségével Molnár Judittal (1883-1941) 
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Dr. Szappanos Sándorné Szappanos Juli-
anna fiatalasszony korában 
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Szappanos Gyula I. (1899-1925) 

Szappanos Jolán (1904-1983) ny. tanárnő Bugacon 1959-ben 
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Dr. Szappanos László (1940-2016) a hódmező-
vásárhelyi ág leszármazottja. Szívorvos, élt 

Darmstadt, Németországban 

Szappanos Lászlóné, Boettcher Brigitte 
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A BÓCSAI SZAPPANOS BIRTOK KÉPEKBEN 

 
 

Irányi István festő és családi barát képei 1935-ből.”Bócsa – Szappanos Imre tanyája” 
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Egy kis pusztai humor 
 

 

A bócsai Szappanos birtok régi hű intézője Kosár Antal.  
(apám jegyzeteiből) 

 

 
Bócsai birtokunk intézője kb. 1930-45-ig. Karintiában született kb. 1874-ben, 

vend nemzetiségű és anyanyelvű, de anyanyelvét elfelejtette. Németül perfekt írt és 

beszélt, magyarul nehezen, törve, annak dacára hogy egész életében Magyarországon 

grófi birtokokon szolgált. Klagenfurtban végezte a gazdasági iskolát a múlt század-

ban. Katona volt 1890-ben.  

Öcsém hozta Bócsára Baracs pusztáról, hol a bolond grófnál szolgált a szesz-

gyáros majorban. Egészséges vén ember volt. A homoki gazdálkodás tanára, tudása 

egyedülálló. A hűség és becsületesség mintaképe. 

1945-ben otthon maradt, és amikor a bócsai birtokot elvették, öcsém köncsögi 

birtokára került, amiből akkor még meghagytak 200 holdat. Amikor azt is elvették, a 

kecskeméti aggmenházba került és ott is halt meg 1960 okt. 15-én. A kecskeméti 

Szappanos mauzóleumban van eltemetve.  
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Kosár bácsi levelezőlapja amit apámnak küldött németországi lakásunkhoz 1948-ban.  
 

Igen Tisztelt Család! A tegnapi szélvihar többek között egy régi antik 

holmival tele „Bócsai ládát” is felborított, amiből ez a kártya, régi múltnak 

emlékeként előkerült, amit felhasználni bátorkodom, hogy ezen az egész 

nagyrabecsült családnak kellemes és egészséges Húsvéti ünnepeket kívánjak 

abban a szilárd reményben. hogy a következőt már a régi rokonok és 

barátok között ünnepelhetik.  

Kézcsókkal és üdvözlettel, tisztelőjük Kosár  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A bócsai Szappanos birtok cselédjei 
(apám jegyzeteiből) 

  

Számadó juhász, Herceg István bácsi. Két fia bojtár. Hosszú fehér haja, bajusz, 

borotvált arc, sas orr, szép arc, kemény nézésű szemek. Éjszaka a subájában egy fának 

támaszkodva ülve aludt- „Ágyba csak akkó feküttem amikó gyerököt csinyátam”.  

Pulinak szól: „Eriggy má szógám. a kiserdőné’ lemaratt két tokjú, hajtsd ide”. 

Aztán a pulinak a tányérból evésért bot jár! 

 

Barkácsoló mester Fűzi Imre bácsi. Öreg legény, családja nem volt. Vékony 

hangja mint az eunuchnak. Minden famunka mestere: széna boglya vontató kocsi, széna 

kazalozó gólya. (Erről többet lejjebb) 
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A VÁROSFÖLDI SZAPPANOS KÚRIA 
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A városföldi kúria a harmincas 
években.  
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A városföldi kúria 1980-ban, Kecskemét város tulajdonában, mint városi vendég ház.  
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A KÖNCSÖGI SZAPPANOS BIRTOK 
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A köncsögi kúria hosszú évek elhanyagoltsága után új életet kapott egy pár évre, amikor is egy kétes egzisztenciájú egyén 
megvásárolta a kilencvenes években, kitataroztatta és egy szép jövő reménye csillogott meg. Sajnos az új tulajdonost fegyver 

csempészet vádjával elítélték és a kúria most már végleges elhanyagoltság és elbomlás sorsát szenvedte. 
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KEREKEGYHÁZI ANDRÉ-SZAPPANOS-BERETVÁS HÁZ 

 
André Emánuel a századforduló 
éveiben építtette a házat 
Kerekegyházán a Rákóczi út 108 sz. 
alatt. Szappanos Istvánné ((8.V.Is-
né) André Rozália örökölte apjától, 
és családjával itt éltek, felváltva a 
kecskeméti Széchenyi tér 10 sz. alatti 
házzal. Majd a házat Rózsa (9.III.Ró) 
lánya örökölte meg ahol mint 
Beretvás Istvánné három lányt nevelt 
fel. 1945 után az állam a ház 2/3-át 
kisajátította, de a ház 1/3-a családi 
tulajdonban maradhatott, és azt 
Beretvás Katalin, férjével Király 
Endrével lakta halálukig (2003). Ez 

volt az egyetlen Szappanos családi birtok ami az 1945 utáni években megmaradt a család kezében. Itt 
hunytak el Beretvásné Rózsi, 
özv, Szappanos Istvánné 
Róza, és Szappanos Imre 
(8.III.Im). Itt jött össze a 
család évfordulókra, 
névnapokra. Katica 
vendégszerető háziasszony 
volt haláláig.  

                      
  

1980 nyarán, első 
magyarországi 

hazalátogatásomkor  (10.VIII.Is) 
vacsora Kerekegyházán:  

b-j: Szappanos László (10.IV.Lá), 
Királyné Beretvás Katica, 

Vörösné Beretvás Zsuzsa, én, 
Szappanosné Csáki Ildikó, Király 

Bandi, Király Rózsa. 

1993-ban családi összejövetel. Álló sor B-j: 
Király Bandi, Szappanos Imre Tamás, Szappa-
nosné Csáki Ildikó, én, Királyné Beretvás Ka-
tica, Vörösné Beretvás Zsuzsa. Ülő sor b-j: 
Börzsönyiné Vörös Klára, Graepelné Beret-
vás Judit, Szappanos László (10.IV.Lá) 
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Bandi és Katica halálával a házat eladta 
fogadott lányuk Rózsa, amit egy vendéglős 
vett meg és ma mint Beretvás Borház név 
alatt fut, egy jó nevű vendéglő, amit a 
borházból építettek át. (bal végen). A teljes 
lakórész pedig hotelszobáknak lett 
átépítve. Az alábbi 2019-ben készült képen  
a nagyszerűen restaurált „Beretvás” házat 
látjuk régi pompájában. (Régen elől 
vadgesztenye fák álltak.)  
 

 
 
 
  

Családi összejövetel 1993-ban. 
Hátsó sor b-j: Szappanos Laci 
(10.IV.Lá), Szappanos István 
(10.VIII.Is), Börzsönyi Péter, 
Börzsönyi Pál, Börzsönyi István, 
Molnár Tamás, Molnár József, 
Graepelné Beretvás Judit.  
Ülő sor b-j: Belovai Gergely, 
Vörösné Beretvás Zsuzsa, 
Molnárné Király Rózsa, Monár 
Judit, Belovai Kristóf, Szappanos 
Imre Tamás (10.IV.Im), Graepel 
AnnaMária, Börzsönyiné Vörös 
Klára, Király Endre, Királyné 
Beretvás Katica, ?, Belovai 
András.    

 

Készül a marhalábszár pörkölt – szakács Szappanos László. B-j: háttal Szappanos Imre 
Tamás, áll Király Bandi, ül Szappanosné Csáki Ildikó és Börzsönyi Péter, Bandi 

vizslájával Pajtival.  
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PORTRÉK, FESTMÉNYEK 

 

 
 
  

vitéz Szappanos Jenő I.  
(Szappanos György lakásában) 

 

Szappanos Jenőné  Csabay Magit 
(Szappanos György lakásában) 

 

Szappanos Elek I.  
(Szappanos László IV. lakásában) 

 

Szappanos István III. 
(Szappanos László IV. lakásában) 
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Szappanos Elek IV.  
(Szappanos László IV. lakásában) 

 

Szappanos Imre III. 

Szappanos Sándorné Szalontay Jolán 
(Blaskovichné Szappanos Enikő lakásában) Szappanos Sándor III 

(Blaskovichné Szappanos Enikő lakásában) 
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özv. Szappanos Istvánné, André Róza 

Szappanos István VI. 
Král Ervin volt kecskeméti karikatúrista kézrajza. 

Szappanos István VIII lakásában. 

Szappanos János V. 
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VI. SZAPPANOS HARANG 
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A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM SZAPPANOS 
HARANGJAINAK TÖRTÉNETE 

 
Az alábbiakban és a csatolt többi mellékletben olvashatjuk, hogy az úgynevezett Szappanos harang a 

kecskeméti református templom tornyában tulajdonképpen három reinkarnációt szenvedett. Minden esetben 
az első két harang ősi szokás és szükség szerint,  mint beolvasztott hadi eszköz szolgálta a haza védelmét mind 
a két világháborúban.  

 Első harangot öntette Szappanos István II. (1788-1873) elhunyt felesége Tsikesz-Nagy Mária 
emlékére 1856-ban . A harang súlya 16 mázsa 40 font (régi súlymérték egyenlő 960 kg), öntötte Schaudt András, 
Buda. Állami kisajátítás 1916-ban – beolvasztva ágyúnak. 

 Második harangot újra öntette Sikari-Kovácsné Szappanos Julianna (1864-1930), Elek III. 
(1868-1932), István V. (1871-1925), Imre III. (1877-1959), szülei Szappanos Elek I. és Mester Julianna emlékére  
1924 decemberében. A harang súlya 960 kg. Készült Budán. A harangot elvitték 1944-ben a II. Világháború 
végén, a beolvasztott bronz hadi célokra felhasználva.  

 A harmadik harangot Szappanos István II. dédunokája dr. Héjjas Elekné Bódogh Kornélia 
(Szappanos István II – Sz. László II. – Sz. Kornélia I. Bódogh Ferencné – Bódogh Kornélia) ajándékozta 1984 
májusában. A harang súlya 1047 kg. öntötte Galambos Lajos.   

 
 A Szappanos család nemcsak kecskeméti református templom, de a  kerekegyházai református 

templom tornyába is adományozott egy harangot. 1928-ban öntette a Szappanos család néhai Szappanos István 
V. volt főgondnok emlékére, VI. István főgondnoksága alatt.    

     

 

HÚSZÉVES A SZAPPANOS-HARANG 

Szöllős Kert, 2004 szeptember 
 

1856 ban ismét újra kellett öntetni egyházunk legrégebbi, I. Rákóczi György erdélyi fejedelemtől 
1641-ben kapott harangját. A munkát Schaudt András pesti harangöntő mester készítette. Rákóczi 
harangunk ma is ebben a formájában szól. 

Talán ez adhatta az ötletet a régi kecskeméti, jómódi református család tagjának, idősb Szappanos 
Istvánnak. hogy 1854 július 20. án elhunyt neje, Nagy Mária (kinek szülei Nagy Mihály és Pázsit Sára voltak) 
emlékére harangot öntessen. 

Figyelmet érdemel, hogy 1855 és 1858 között egyházközségünk főgondnoka Szappanos István 
(1818-1917) ügyvég, földbirtokos, országgyűlési képviselő volt, aki a ceglédi 100-as különítménnyel együtt 
elzarándokolt Kossuth Lajoshoz Turinba. Az 1856, március 15-én Schaudt András műhelyében öntött első 
Szappanos harang felirata a következei volt: .. 

 
Életem szorgalmas. 
Holtom nyugodalmas. 
Imádkozzatok  
Kedves magzatok! 
Engem kövessetek, 
Boldogok lesztek. 

 Az érc csengő hangja 
Hí bennetek 
Isten imádására 
Buzgó hitfelek. 
 
Ez a harang 60 évig szolgált gyülekezetünkben. Az  I. világháború áldozata lett másik három 

harangunkkal együtt, úgy mint a szentkirályi, (ez még mindig hiányzik) helvéciai csengettyűvel, valamint 
a történelmi emlékű, utoljára 1851-ben újra öntetett koháryszent1őrinci (ma Nyárlőrinc) haranggal. 
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1916. augusztus 27-én, újkenyéri úrvacsoraosztás alkalmával, búcsúzott a gyülekezet szeretett 
harangjaitól. Az igehirdetést Szappanos Károly református helyettes lelkész tartotta a Máté 22:15-22 alapján. 
A lelkipásztor id. Szappanos István unokaöccse volt. 

A következő Szappanos generáció tagjai 1925-ben ismét megöntették gyülekezetüknek harangjukat. 
Ez  harang a II. világháború áldozata lett, talán 1944-ben. A pontos dátum város kiürítése miatt bizonytalan. 

1984 ben ünnepeltük templomunk fennállásának 300 éves-jubileumát. Erre az alkalomra készült el 
a teljes belső festés, és ekkor fedeztek fel :a munkát végző mesterek a színes oszlopfőket is.  

Az ünnepség legnagyobb eseménye kétségkívül a harangszentelés volt. A tízmázsás harang több 
ezer ember jelenlétében, a másik három harag, zúgása közben foglalta el helyét az 55 méter magas toronyban. 
A harang adományozója az 1900. október 4-én született, Bódogh Ferenc gyógyszerész és Szappanos Kornélia 
lánya, Kornélia Rózsa, Dr. Héjjas Elekné. Ő családi ékszerei eladásából teremtette elő a harangöntés 
költségeit. Neki megadatott, hogy láthatta, hallhatta mindhárom Szappanos harangot. Talán ezért is került 
rá  a II. Timotheus 4:7 jól ismert igéje: „Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”.  

 
Zilahi Kálmán. 
(Timóteus 4:7/).  (www.templom.hu) 
 

 
 

http://www.templom.hu/
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AZ EREDETI SZAPPANOS HARANG FELAJÁNLÓ LE-
VELE 
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SZAPPANOS HARANG HÁROM ÉLETE  

Szappanos Jolán feljegyzései 

 
1924 decemberben nevezetes eseménynek voltam részese a tágabb Szappanos 

rokonsággal az új Szappanos harang felszentelésének alkalmával. A régebbi 

Szappanos harangot Szappanos István (1788-1873), felesége Tsikesz Nagy Mária 

(1792-1854) emlékére 1854-ben öntette azzal a kikötéssel, hogy Mária napkor 

minden évben fél óráig kell szólni a harangnak.  

 Ezt  a harangot 1916-ban elvitték és ágyúnak öntötték. Szappanos Károly 

mondott búcsú beszédet.  Hét esztendeig nem volt Szappanos harang.  

 Új harangot öntettek Szappanos Elek (1837-1925) gyermekei, Julianna 

(1864-1930), Elek (1868-1932), István (1871-1925), Imre (1877-1959). A 960 

kg.-os harangot 1924 december 23.-án húzták fel a toronyba. Jelen voltak a 

fentiek mellett : István (1899-  ), Elek (1902-1945), Sándor (1857-1934), 

Károly (1865-1945), Jenő (1894-1976), Gyula (1899-1925), Sándor dr. (1909-

1943), dr. Bíró Sándor (1860-1928), István Lőrinc (1897-1959).  

 

Kecskemét, református templom 
 

(Bács-Kiskun megye) 

 
Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc 

 
A Szappanos-harang 980 kg-os, 120 cm alsó átmérőjű, 
alaphangja F. Az eredeti harangot Szappanos István 
főgondnok öntette 1854-ben elhunyt felesége, Nagy Mária 
emlékére. Készült 1856-ban Schaudt András pesti 
harangöntő mesternél. 1916-ban hadi célokra lefoglalták, 
majd 1925-ben a Szappanos család ismét megöntette. A II. 
világháborúban (1944) ismét elrekvirálták. 40 év elteltével 
ismét a Szappanos család utóda, Bódogh Ferenc 
gyógyszerész és Szappanos Kornélia leánya, Özv. Héjjas 
Elekné sz. Bódogh Kornélia öntette újjá a harangot, ez a 
harang szól napjainkban is a kecskeméti református 
toronyból. 1984-ben, Gombos Lajos őrbottyáni mester 
öntötte újjá. A harang dísze kehely. Felirata: "Futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam" /II. Timóteus 4:7/).  
(www.templom.hu) 
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SZAPPANOS ISTVÁN III. BÚCSÚZTATJA A NAGYHARANGOT 1916-BAN 
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A HARMADIK SZAPPANOS HARANG 
REINKARNÁCIÓJA   
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A SZAPPANOS HARANGOK TÖRTÉNETE   
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A KEREKEGYHÁZI REFORMÁTUS TEMPLOM         
SZAPPANOS HARANGJA 
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VII. VIZSÓLYI BIBLIA 
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VIZSÓLYI BIBLIA – SZAPPANOS BANDI AJÁNDÉKA  

a kecskeméti református egyháznak, 2009 jan. 11-én 
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A  református templomban 
az átadási ünnepélyen, 
Szappanos Bandi és Nt. 
Varga László 
püspökhelyettes.  
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Az adomány egy külön díszkiadása a Károli Gáspár által fordított teljes Ó- és Újszövetségnek, két 
kötetben, amit a Vizsolyi Bibliának titulálnak. A díszkiadás egy úgynevezett „facsimile” másolata az 
eredetinek, és a Vizsolyi Biblianyomtató Műhelyben készült Daruka Mihály kezelésében.  
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Négyszázhúsz éve, 1590. július 20-án fejezték be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vizsolyon a Károlyi 

Gáspár által fordított Biblia, a 16. századi magyar nyelv páratlan dokumentumának nyomtatását. 
Károlyi (Károli) Gáspár tudós reformátor wittenbergi és svájci tanulmányok után 1563-ban lett a gönci 

gyülekezet lelkipásztora. Az apokrif leveleket is tartalmazó teljes Biblia fordításának 1586-ban látott hozzá. 
Munkatársai ismeretlenek, az eltérő nyelvezetből arra lehet következtetni, hogy hárman lehettek és az Ószövet-
ség fordításában segítettek. 

Az Újszövetséget maga Károlyi fordította, elsősorban a latin Vulgatából, de vélhetőleg felhasználta a 
korábban készült részleges magyar bibliafordításokat is.  

A nyomtatást Mantskovit Bálint műhelye Németalföldről kapott 
új betűkkel végezte, a papírt Lengyelországból hozták. A nyomtatás 1589. 
február 18-án kezdődött - ekkor még nem végeztek a fordítással, a frissen 
elkészült részeket futár vitte Göncről Vizsolyba. A nagy munka négy és 
félmillió betű kiszedése után, 1590. július 20-án fejeződött be (a főcímla-
pon a megjelenés ideje 1590. január 10.), a 2412 oldalas, mintegy hat kilo-
gramm súlyú könyv három kötetben, nyolcszáz példányban jelent meg. 
  

Balról jobbra: Szappanos Bence, Szappanos Györgyné Gabriella, Szappanos Gabriella, Szappanos István IX., vitéz Szappanos 
Endre Zoltán, Vetéssy Kata, Szappanos György, Szappanos Bálint, Szappanos László.   
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VIII. SZAPPANOS MAUZÓLEUM, 

TEMETŐ 
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SZAPPANOS MAUZÓLEUM A KECSKEMÉTI REF. TE-
METŐBEN 

feljegyezte Szappanis István VI.  
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 Szappanos Károly, ref. lelkész irataiból: 
 

„…5. Szappanos Mauzóleum Épült 1935-ben. Építtette Szappanos Elek 4 gyermeke, u.m. Julianna, 
Sikari Kovács Gáspárné, Elek és neje Szappanos Mária,  István és neje André Rózsa,  Imre és neje 
Muschong Borbála. A Mauzóleum sírboltjában 17 halott nyugszik, kiket különböző helyeken exhu-
málva 1935 benn tettek itt nyugovóra…” 
 
Szappanos István (sz: 1899) városföldi földbirtokos emlékirataiból: 
 
„…1930 nyarán halt meg Juliska néném (Szappanos Julianna, özv. Sikari Kovács Gáspárné) Végső 
akarata szerint az ősi Szappanos szokásjog szerint Öcsémmel (Szappanos Elek), Húgommal (Beretvás 
Istvánné, Szappanos Rózsa) együtt vagyonát mi örököltük, de 43 hold Szentkirály pusztai földjét egy 
új Szappanos mauzóleum építésére hagyta. Ennek felépíttetésével a család engem bízott meg. Így épült 
fel 1935-ben vitéz Szappanos Jenő építész mérnök, Kecskemét város főmérnöke terve alapján a dór 
oszlopsoros mauzóleum a kecskeméti református temető mellett levő pár holdas ősi Szappanos családi 
birtokon, közvetlenül a hősi temető mellett, hol Héjjas Miska szobra körül voltak a kecskeméti hadi-
kórházakban elhunyt református hősi halottak eltemetve. Szappanos mauzóleum az egyetlen volt a 
kecskeméti temetőkben. 
1944. halottak napján, ami városunk utolsó magyar napja volt, mivel másnap már orosz kézre jutott, 
mint katona Kecskeméten voltam és amikor a parancsnokságom alatt levő autóbusszal, ami az V. 
tábori pót hadosztály törzsének tisztikarát szállította elhagytuk Kecskemétet, a mauzóleum lépcsőjén 
elmondott imádsággal búcsúztam attól a világtól ami akkor örökre összeomlott, mindentől, ami a 
bolsevisták kezére jutott. 
A mauzóleumba helyeztük át dédszüleim, nagyszüleim, Édesapám, Elek bátyám és Juliska néném még 
fellelhető koporsóit és hamvait, csontjait. 
1945 után még ide lett eltemetve: 
Öcsém és Buda ostrománál meghalt fia Elike, és anyósa Márton Istvánné, id. Szappanos Elekné ke-
resztanyám Elek bátyám özvegye, és nevelt leánya Poosch Edéné Nyírádi Ica. Édesanyám és Imre 
bátyám, továbbá Kosár Antal a bócsai birtokunk öreg hűséges intézője…” 
 

A fenti emlékezés apámtól Szappanos István VI.-tól származik. Azóta már az ő neve is ott 

van a táblán bevésve édesanyja alatt. Apám aktív katonai szolgálatban volt mint vonatozó százados 
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1944 őszén, amikor az előrenyomuló szovjet hadsereg elől visszavonulva itt a mauzóleum lépcső-

jén vett búcsút otthonától, és mindentől ami eddigi életét jelentette. Nem akarta sokáig bevallani, 

de mélyen szívében tudta, hogy ide életében soha többé nem fog visszatérni. Az a gépágyú lövés, 

ami az egyik táblát érte pár nap múlva tett pontot erre az életre. 1987-ben ennek az amerikai emig-
rációban elhunyt Szappanos Istvánnak hamvait is ide hozták haza fiai, és ezen alkalommal Szappanos 
Elek özvegyét, Márton Katalint is ide hozták át a Köztemetőből. 2003-ban Szappanos István fia Imre 
Tamás hamvai, aki 1991-ben repatriált Amerikából Kecskemétre, is ide kerültek.  
 A kilencvenes években Tamás öcsémmel sokat barangoltunk a református temetőben és sok 
régi Szappanos sírkőre bukkantunk amik elhanyagolva a hamarosan véghezviendő felszámolás alá 
kerülnének. Szerencsém volt az akkori temető gondnokkal, Tóth Imrével egy barátságos megoldásban 
megegyezni, amennyiben mindezeket a szétszórt sírköveket összegyűjtenék és a mauzóleum melletti 
parkrészletben felállítanák, szépen restaurálva azokat. Ennek a műveletnek költségét Tamás és én 
vállaltuk. Ez 1999-re valóban meg is történt és erről az alábbi képek tanúskodnak.  
 A mauzóleum története aztán, az elkövetkező években sok zavaros időkön ment át. A 
kommunizmus sötét éveiben a temető teljes elhanyagoltságban tengődött majd a mauzóleum családi 
tulajdonjoga is bonyodalmasan de véglegesen átszármazott a református egyházra. Ezalatt az idő alatt 
nagyanyám özv. Szappanos Istvánné, nagybátyám Szappanos Elek, özv. Szappanos Elekné Mariska 
néni, és Szappanos Imre bácsi lett ide temetve. A nyolcvanas évek vége felé az egyház engedékenyebb 
és barátságosabb időket nyitott és ennek köszönhetően apám hamvait 1987-ben mégis csak sikerült 
ide elhelyezni, amikor is egyidejűleg Szappanos Elekné Márton Katica hamvait is eredeti sírhelyéről 
ide helyezték át itt nyugvó férje mellé. Szegény apám ennek lehetőségét élete végéig nem tudta és 
szomorú megadással fogadta el, hogy hamvai másutt lesznek elhelyezve. Azóta és főleg a 
rendszerváltozás után a család újból megkapta jogát az ide temetkezésre és azóta, öcsém Szappanos 
Imre Tamás és unokatestvérem Szappanos Katinka férje Dusek Péter hamvai is itt nyertek elhelyezést.  
 A mauzóleum tulajdonjogi helyzete mai napig rendezetlen. Utoljára 2015-beni kecskeméti 
hazalátogatásom alatt volt alkalmam kecskeméti lakos, Szappanos Laci unokaöcsémmel egy, az egyház 
által előterjesztett szerződést az elnök lelkésszel és jogi tanácsadójukkal megtárgyalni, amelyben az 
odatemetkezési jog fejében az egyház elvárná családunktól annak karbantartási költségeit magára 
vállalni. Ezt sem Laci, sem húga Katinka, sem én nem láttuk egy elfogadható megoldásnak és így ez a 
szerződés további átdolgozást igényel, ami a mai napig várat magára. Arra azonban kaptunk ígéretet, 
hogy mi hárman, a család utolsó olyan tagjai, akik erre még igényt tartanak, számíthatunk arra, hogy 
hamvaink ide kerülhessenek. Reményem az, hogy ugyanúgy mint az öreg Szappanos Pista bácsi és 
Ferenczy Klára sírboltját, ezt is műemléknek nyilvánítják, amivel annak örök karban tartása jogilag 
megalapozódna.  
 Ennek a felajánlott, de ezen írás idejéig (dec 2019) el nem fogadott és alá nem írott 
szerződésnek szövegét az alábbiakban csatolom. 
 

 
Megállapodás 

a Kecskeméti Református Temetőben lévő 
Szappanos Mauzóleum használatáról 

 
Előzmények: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1939. december 18.-án kelt ajándékozási szerződés szerint 

Szappanos Imre ny. huszárszázados egyháza iránti hűsége okán a tulajdonában lévő kecskeméti 
17.261. sz. betétben A. I. 1-7. sorszámú 10022/1, 10022/2, 10023, 10024, 10021/1-b, 10021/2-
b, és 10025/1-b. hrsz alatt felvett 2 hold 335 n-öl terület fele részét a Kecskeméti Református 
Egyházközségnek ajándékozta. A terület másik fele korábban már a Kecskeméti Református 
Egyházközség tulajdonába került.  

 
Ez a jelenlegi temető területéhez kapcsolódóan a Szappanos mauzóleum, hősi emlékmű és az ún. 
„Robinson” épület körüli területrészt jelentette, pontosabb körül határolása a területnek a jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján nem lehetséges. 
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A fent hivatkozott ajándékozási szerződésben az is szerepel, hogy az ajándékozott területen a 
Szappanos család 1934-1935. években mauzóleumot épített, és ebbe a mauzóleumba kizárólag 
Szappanos Elek és Mester Julianna fiúági leszármazói, Szappanos nevet viselő utódok és azok 
törvényes feleségei temetkezhetnek. Ezen mauzóleum épülete változatlan formában ma is fennáll.  
 
Az ajándékozási szerződés tartalmazza továbbá, hogy a mauzóleum körüli 540 n-öl területet a 
vérrokonságban lévő Szappanos István és Kolozsváry Zsuzsanna fiúági, Szappanos nevet viselő 
egyenes ági leszármazottai temetkezési helyének rendeli fenntartani. Az Egyházközség vállalta a 
kb. 540 n-öl területi park és a mauzóleum mellett lévő két virágágyás gondozását. A hivatkozott 
540 n-öl nagyságú terület pontos behatárolása a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem járt 
sikerrel.     
 

2. Máig nem tisztázott okok miatt az 1939. december 18.-án kelt ajándékozási szerződés alapján az 
Egyházközség tulajdonjoga nem került bejegyzésre az 1. pontban megjelölt 2 hold 335 n-öl 
ajándékba kapott terület felére.  

 
3. A Kecskeméti Városi Tanács 1972-1973. évben kisajátította a terület egy részét, a kártalanítási 

összeget a tulajdonjog bejegyzés elmaradása miatt fele részben a Kecskeméti Református 
egyházközség, másik fele részben pedig Szappanos Imre örökösei: Szappanos László és testvére 
Dusek Péterné szül. Szappanos Katalin vették fel.  

 
4. Az ügyet tárgyalta a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériumának Építési és Pénzügyi 

Bizottsága 1973. február 23-án tartott ülésén. A Bizottság – figyelemmel arra, hogy a Szappanos 
család előzőleg földet, harangot és egyéb ajándékokat adományozott az egyházközségnek -, a 
békés megegyezés mellett döntött, ezért az örökösök a jóhiszeműen felvett kártalanítási összeget 
megtarthatták, azonban hajlandóak voltak a korábbi ajándékozási szerződésben foglaltakat 
elismerni, amely szerint jogos tulajdonosnak az egyházközséget ismerték el.  

 
Jelenlegi állapot: 
 
1. Szappanos László (szül hely, idő: …………………, anyja neve: Csáki Ildikó, címe: ……………) 

2015. januárban megkereste a Kecskeméti Református Egyházközség Temetői Bizottságának 
gondnokát Zombory Istvánt és temetővezetőjét Zilahi Kálmánt. Az elmúlt időszakban több 
megbeszélés is történt, és együttesen megtekintették a mauzóleum épületét. Az akkori állapotról 
fotódokumentáció készült, valamint Szappanos László részéről átadásra került 1 garnitúra 
kulcskészlet is.    

 
2. Szappanos László átadott az egyházközség képviselői részére egy „Megállapodás és 

ingatlanátruházási szerződés” megnevezésű a Kecskeméti Református Egyházközség másrészről 
Szappanos László (an.: Csáki Ildikó) és Dusek Péterné szül. Szappanos Katalin között létrejött 
1973. március 10.-i keltezésű írógéppel írt megállapodást, melynek aláírt példányát nem tudta 
bemutatni. Ezt követően az egyházközség képviselői keresték az Egyházközség Levéltárában is 
nevezett dokumentum aláírt példányát, amely azonban nem járt eredménnyel.  

 
Fenti előzmények után a Kecskeméti Református Egyházközség és Szappanos László megkötötték a 
következő  
 

megállapodást: 
 
1. A Kecskeméti Református Egyházközség hálás szívvel emlékezik meg Városunk és 

Gyülekezetünk életében fontos szerepet betöltő, és meghatározó, egyházközségünket 
évszázadokon át sokféle módon támogató Szappanos családról.  
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2. Szappanos László kijelenti, hogy az ajándékozó Szappanos Imre ny. huszárszázados egyenes ági 
leszármazója, unokája (??) a többi még élő leszármazott teljes körű felhatalmazása és megbízása 
alapján képviseli a Szappanos családot. ( Jó lenne, ha meghatalmazást tudna hozni a többi 
leszármazótól, érintettől!!) 

 
3. Szerződő felek megállapítják, hogy a mauzóleumba temethető összesen ………. db nagykoporsó 

és ……. db urna. Jelenleg felhasználható még …….. db nagykoporsó és …….. db urna hely.  
 
4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a mauzóleum (mint épület) tulajdonjoga és felette a 

rendelkezési jog továbbra is a Szappanos családé. E jogot jelenleg ezen szerződést aláíró 
Szappanos László gyakorolja, halála után pedig törvényes örököse ………….. ( ?? ) . 

 
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mauzóleum területe, mint sírhely után megváltási 

díjat fizet a család. Tekintettel egyedi méretére, elhelyezkedésére, valamint a család és az 
egyházközség több évszázados kapcsolatára ennek mértékét a 8 férőhelyes kriptasírhely teljes 
árában határozzák meg. Ennek összege: 96.000.-Ft, azaz kilencvenhatezer forint/60 év. Ezt az 
összeget Szappanos László vállalja befizetni az Egyházközség pénztárába 2015. ……… napjáig.  

 
6. Szappanos László és a család tagjai gondoskodnak saját költségükön a mauzóleum 

karbantartásáról, műszaki állapotának javításáról és fenntartásáról, az Egyházközség pedig vállalja 
a mauzóleum körüli terület (park) gondozását.  

 
7. Az 1939-ben kelt ajándékozási szerződésben kikötésre került, hogy a mauzóleumba kizárólag 

férfiágon leszármazottak és felségeik temetkezhetnek, nőági utódok temetését néhai Szappanos 
Imre ny. huszárszázados a szerződésben nem engedélyezte. Ezen rendelkezéseknek a jövőbeni 
betartását vagy be nem tartását az Egyházközség nem vizsgálja, a döntés joga a Szappanos család 
mindenkori képviselőjét illeti meg.  

 
Melléklet:  
- 1939. december 18.-án kelt ajándékozási szerződés másolata 
- 1973. március 10.-én kelt (aláírás nélküli) megállapodás 
- fotódokumentáció 
 
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták.  
 
Kecskemét, 2015………….. 
 
………………………………………………                           …………………………........... 
     Kecskeméti Református Egyházközség                                           Szappanos László 
(Hörcsök Imre főgondnok és Kuti József elnöklelkész  
 
 
Alulírott Varga József, mint a temető üzemeltető Hírös Temetkezési Kft. vezetője a fenti 
megállapodást tudomásul vettem. 
 
Kecskemét, 2015………………………. 
                                                                                                               
       ………………………………….. 
                                                                                                                  Varga József 
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A Szappanos sírkert a mauzóleum mellett. A temetőben 
szétszórt régi családi sírköveket egy helyre összehoztuk. Az 
akkori temetőrendezés folyamán ezeket a sírköveket külön-

ben felszámolták és megsemmisítették volna. 

A hat sírkő bevésett feliratait is újra festették, így azok is 
szépen olvashatóvá váltak. Alább látható részleteiben mind 

a hat sírkő.    
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SZAPPANOS ISTVÁN III. KRIPTÁJA A KECSKEMÉTI 
REF. TEMETŐBEN  

(dédapám, Szappanos Elek testvére) 

Szappanos István VIII. feljegyzései 

 
1848-49 honvéd. Ügyvéd, táblabíró, országgyűlési képviselő, udvari tanácsos. 
Élt 99 évet. A szájhagyomány szerint, a kecskeméti katolikus nagytemplom főoltárképén az Úr Istent 

a festő ő róla modelozta. (Református léte dacára). Sírboltjuk feleségével, Ferenczy Klárával a kecskeméti ref. 
temető régi főbejárati útján van. 1992.- ben ottlétemkor, a bevésett adatok már alig olvashatók. A sírbolt 
romladozóban. 

1993.-ban újra felkerestem a temetőben a kriptát. A temető igazgatósága szerint a kripta, mint 
műemléknek van elkönyvelve, és ahogy valami pénz lehetőség lesz, az egyház rendbe fogja hozatni. 

A bevésett szöveget mégis elolvastam: 
 

elől : 

"SZAPPANOS ISTVÁN 

Ügyvéd, volt 48.-as honvéd, városi tanácsnok, megyei táblabíró. A ref. egyház örökös 
főgondnoka, országgyűlési képviselő. A képviselőház korelnöke. Az országos függ. és 48-as 

Balpárt elnöke. A Köztárasági Párt díszelnöke. M. kir. udvari tanácsos. 

Szül 1818. július 25.-én, meghalt 1917 dec. 25.-én. 

 

és neje FERENCZY KLÁRA 
Szül 1824. április 13.-án, meghalt 1892 dec. 3.-án. " 

 

hátul: 

"Felejthetetlen kedves jó anyám 

BFI KISS JUDITH (BFI = Balásfalvy) 

FERENCZY GYÖRGY édesatyám özvegye, áldott hamvait e sírbolt zárja. 

Szül. 1795 dec. 12.-én, férjezett 1814, meghalt 1870. május 2.-án. 

Szent neked emléked, béke legyen sírodon, gyermeki áldásom hamvaidon. 

Ezen emléket emelték 

Ferenczy Klára és férje Szappanos István. " 
 

Szappanos Károly ref. lelkész feljegyzései a képes albumban: 

"Iskoláit Kecskeméten végezte. 1842-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1847-ben városi aljegyző, majd 1848-ban tanácsnok 

lett. 1849-ben nőül vette Ferenczy Klárát, Ferenczy Idának, Erzsébet királynő felolvasónőjének unokatestvérét. 

Házasságuk gyermektelen volt. 1860-ban táblabíró lett. A református egyház főgondnoka volt 1855-től haláláig. Volt h. 

polgármester is 1867-1875-ig. Ö alapította a függetlenségi 48-as pártot Kecskeméten és annak sokáig elnöke volt. 1895-

ben és 1896-ban országgyűlési képviselővé választották, s a képviselőház korelnöke volt. Kossuthot meglátogatta Turin-

ban. A Takarékpénztár Egyesületnek és a Gazdasági Gőzmalomnak igazgatósági tagja volt. A király udvari tanácsossá 

nevezte ki. Lakás 11. Mária utca." 

 

Magyar Életrajzi Lexikon: Szappanos István (Kecskemét, 1818. júl. 25. – Kecskemét, 1917. dec. 24.): ügyvéd, függetlenségi 

politikus. Jogot végzett Kecskeméten, majd a pesti egyetemen. 1842-ben szerezte meg ügyvédi oklevelét. Több ízben volt 

városi tisztviselő, aljegyző, városi tanácsnok. 1867-ben h. polgármester. 1875-től a 48-as függetlenségi pártban vitt szerepet, 

1906-tól 1910-ig országgyűlési képviselő, 1906-ban a képviselőház korelnöke. A ceglédi százakkal részt vett a Kossuthot 

felkereső turini zarándoklaton. Politikai lapokat szerk., a Kecskemét c. lapnak egyik alapítója. 

 

Székelyné Kőrösi Ilona: "A kecskeméti Kossuth-szobor története" c. könyvéből (Kecskemét. 2002) képe alatti felírás 

szerint "Szappanos István országgyűlési képviselő, a szoborbizottság elnöke." 

 

--------------------------- 
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2010 jún. 9.-én síremlékét műemlékké nyilvánították és a kecskeméti református temetőben 
restaurálták ünnepélyes keretek között. 

 

Síremlék felírat: 

Itt nyugszik 

SZAPPANOS ISTVÁN 
ügyvéd, volt 48-as honvéd, városi tanácsnok, megyei táblabíró, a ref. egyház örökös főgondnoka, 

országgyűlési képviselő, a képviselőház korelnöke, az orsz. függ. és 48-as balpárt elnöke, a 

köztársasági párt díszelnöke, magyar királyi udvari tanácsos. 

Szül 1818. április 13.-án, meghalt századik éves korában, 1917 dec. 25.-én. 

 

és neje 

FERENCZY KLÁRA 

szül 1824. április 13-án, meghalt 1892 dec. 3.-án. 
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ÖZV. SZAPPANOS ISTVÁNNÉ TEMETÉSE 

a kecskeméti ref. temetőben 
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SZAPPANOS IMRE TEMETÉSE 
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SZAPPANOS CSALÁDI SÍRKÖVEK, KRIPTÁK A KECSKE-
MÉTI, KEREKEGYHÁZI TEMETŐKBEN  

 
A baloldali obeliszk jobb oldalán Sz János és Szél Julianna gyere-

kei, Julianna, Sándor és Julianna sírja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kecskemét református temető: Sz. János IV., felesége 
Szél Julianna, Sz János V., felesége Szél Erzsébet. Lent: 

Sz. Albert I. és Sz. István IV. 

Kecskeméti református temető: Szappanos István Lőrinc I. 
és felesége Molnár Judit.  

Kecskeméti református temető: Szappanos István VII. 
László és felesége Koncz Judit. 
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Kecskemét Köztemető: Sz Sándor I. és fel. Marton Zsófia, 
Sz. Sándor III és fel. Szalontay Jolán, v. Sz. Jenő és fel. Csa-

bay Margit, v. Sz, Endre, Sz. Géza és fel. Cs. Pechány Márta, 
Sz. Béla és fel. Nagy Andrea 

Kecskemét Köztemető: Sz. Sándorné Muraközy Mariann, Sz. 
Andor, Sz, Gyula, Dr. Sz. Sándor. (a jobb oldali síremlék 

hátsó felülete) 

 

A fenti sírkő oldalán Kecskemét Köztemető: Szappanos Károly I. és felesége Si-
pos Fanni táblája (a tábla alján)  
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Kecskemét református temető: Csabay család kriptája 

Kecskemét református temető :Szappanos Sándor IV. 
és felesége Szappanos Julianna III. 

Kerekegyháza, kath temető: André család kriptája 
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IX. FÜGGELÉK 
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SZÜLETÉSI- HÁZASSÁGI- SZEMÉLYI BIZONYÍTVÁNYOK 
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GYÁSZJELENTÉSEK 
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KIVONATOK - ESZE TAMÁS: KURUC VITÉZEK FO-
LYOMÁNYAI  - 1703-1710.  

Budapest 1955   
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KIVONATOK - BÁNKÚTI IMRE: IRATOK A RÁKÓCZY 
SZABADSÁGHARCBÓL  

Kecskemét 1992 
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KECSKEMÉT LEVÉLTÁRI LETÉTEMÉNY IGAZOLÁS 

 

XIII.  22. 

 

A KECSKEMÉTI SZAPPANOS CSALÁD IRATAI 

(1836)   1924-2013 

 

 
2  r.e.  (2 doboz) =  0,16 ifm Kecskemét, Kossuth tér  1. 

 2 F.  terem, 2. állvány   8-9. polc 

 

Az iratokat az USA-ban élő Szappanos István (1929-) adta át a Levéltárnak több részletben.  

2004-ben (0,09 ifm), 2005-ben (0,03 ifm) és 2015-ben (0,04 ifm). 

 

Az iratok rendezése az áttekinthetőség végett készült, nem tekinthető végleges rendezésnek. A további 

rendezést a fondfőcsoportba tartozó fondok rendezési szisztémája szerint kell elvégezni.  

 

A fond anyaga selejtezést  nem igényel. (Eltávolításra kerültek gémkapcsok, színes öntapadós papírok.) 

 

1 doboz         0,09  ifm 

 1.  A Szappanos család történetével, egyes családtagokkal  

kapcsolatos iratok,  feljegyzések, írások, iratmásolatok (1836) 1924-1993 
  
 2.  A Szappanos család felnőtt tagjainak arcképeit tartalmazó 

 album. 

 (köt. =0,01 ifm) 19-20. sz. 

  é.n. 

 3. A brassai Szappanos család  

 (Családtörténetek összeállítása Gömöry Katalin.  

 Iratmásolatok.) 
 
 4. A családtagok vagyonával kapcsolatos iratok. 1941-1984  

 
 

2. doboz        0,07 ifm 

 1.  „Életem  története”  

Szappanos  István (1899-1986)  életírása.  é.n. 
  
 2.  „Emlékirataim”  My  memoirs   

 Szappanos István  (1929-) önéletírása 

 (köt. =0,01 ifm) 2013. 
 
 3. Szappanos Jolán (1904-1983) életrajza és írásai 

 „Egy  büszke élet apró képei” é.n. 
   
 4. Szappanos Jolán: „Családi legendárium” é.n. 
 
 5. Szappanos Jolán: A nagy pusztán  (kézirat) 

                  (nyomtatásban megjelent) 

 

 
Kecskemét, 2015. augusztus 24.  
 

  Péterné Fehér Mária 

  főlevéltáros 
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A SZAPPANOS CSALÁD LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁZATA 

 
 
 
 
 
 

Református egyházi anyakönyvek és levéltári adatok alapján összeállította 
1938-ban: 

 
Szappanos Sándor dr. városi fogalmazó 

 
 

E könyvben az ebben a táblázatban használt keresztnév sorszámrendszert alkalmaztam. Vannak e 
könyvben olyan íratok és dokumentumok amelyekben más rendszer szerint számozták a neveket. Ezeknek 
megváltoiztatására nem tarottam magam hivatottnak, amiért kérem a kedves olvasó türelmét és elnézését. 
(Szerkesztő) 
 
 
 

 

 



 


