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Tisztelt Olvasó!
Nagy adománynak érzem, hogy elmúlt évtizedekben tanúja lehettem számos olyan perkátai
értékmentő tevékenységnek, amelynek köszönhetjük a mostani kiadvány létrejöttét is. A falu szerencséjére jó néhány olyan ember tartotta fontosnak a
perkátai múlt bemutatását, az épített örökség
megmentését, a szellemi örökség felkutatását, a
tárgyi és írásos források összegyűjtését, akik ezt a
kiadványt is létrehozták.
Az elmúlt évtizedben néhai Bálizs Péter,
Nagy József, Rajcsányi László és Szabó Lajos
egyenként is hatalmas munkát végzett, ki-ki az
eltérő érdeklődésének megfelelően. Emellett, szerencsénkre a külön-külön végzett kutatómunkájuk
mellett sokszor összefogtak, hogy mások számára
is átadják a saját ismeretgyűjtéseik eredményét. A
napi, sokszor sziszifuszi munkát csak ők tudják
elvégezni, az egyszerű halandó számára idegőrlő
munka lenne, de a fáradozásaik célja mindig is a
közösségünkért történik, a végső céljuk mindig az,
hogy meg tudják mutatni Perkátának közös múltunk egy részét, vagy közös értékeink egy-egy
felújított elemét. Hozzájuk sokan csatlakoznak,
hiszen ebben az időszakban több perkátai történelemmel kapcsolatos szakdolgozat is született, ami
tovább gazdagította a felkutatott források számát.

Fontos, hogy ezt a munkát sosem saját fejük szerint, hanem mindig a még élő kortársakkal, a bemutatott korszakot átélt tanúval együtt kutatva,
illetve megyei és országos szaktekintélyek iránymutatásával tették és teszik.
Nekik és az alkalmanként velük együtt
munkálkodó segítőiknek köszönhetjük, hogy többek között megújult a templomkert az Életfával és
Szentháromság-szoborral,

felújult

a

temetői

Galgóczy-kápolna, a Selymespusztai harangláb, a
szőlőhegyi kereszt és harangláb, a kisperkátai
kereszt, újra felállításra került a régi zárdaoltár, a
templom melletti hősi katonasír és hogy létrejött a
1956-os Büszkeségpont. Számos más folyamatot
is generáltak, talán legnagyobb sikerként a felújított Győry kastélyban a család történetét bemutató
kiállítás létrehozásával. A küldetésük viszont nem
ért véget, hiszen számos további szép feladat és
kutatómunka vár még rájuk.

Somogyi Balázs polgármester

Bevezető!
Ön a 42. Állomás Kulturális Egyesület által
szerkesztett és kiadott „PERKÁTAI ÉRTÉKTÁR”
című füzet-sorozat első példányát tartja a kezében.
Célunk, hogy a múltban, a község közössége által megvalósított értékek – még ha fizikailag
az enyészeté is lettek, vagy a régmúlt kor politikai
játszmáinak áldozatává váltak - ne tűnjenek a feledés homályába.
Ismerjük az eddig megjelent egyetlen kiadványt – köszönet érte - mely Perkáta község történetével foglalkozik, és ismerjük azokat a kiadásra
még nem került múzeumi levéltári anyagokat, melyek reményeink szerint minél előbb, egy kötetbe
fésülve jelenhet meg az olvasóközönség előtt.
Tudjuk, hogy az értékeket akkor a legcélszerűbb átmenteni az utókor számára, amikor még
értéket képviselnek. Ellenkező esetben sajnos már
csak emléket lehet állítani az értékeknek és azokat
létrehozó személyeknek.
A 42. Állomás Kulturális Egyesület ezt az
emlékállítást szeretné megvalósítani ezzel a füzet
sorozat elindításával, az értékek és a személyek
irányába is.
Perkáta múltjának ápolásával, kutatásával
amatőr módon, de teljes odaadással, többen is
foglalkoztak és foglalkoznak még ma is és reméljük a jövőben is.
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Az ő általuk kutatott és összegyűjtött anyagot szeretnénk e füzet-sorozatban kategorizálva megjelentetni érthető, könnyen olvasható formátumban.
Reméljük, hogy minden megjelent füzetben találnak tartalmas, érdekes olvasnivalót, esetleg föllelik
őseiket, vagy ráismernek önmagukra, ismerőseikre
vagy környezetükre.
Tisztelet az Ősöknek.
42. Állomás Kulturális Egyesület

Emlékezzünk!
Hosszú ideje foglalkozunk néhányan azzal
a gondolattal, hogy miután Perkáta múltjához szervesen hozzátartozott az 1926 után, Szapáry László birtokának a Magyar Földhitelbank Részvénytársaság által kiparcellázott birtokán kialakult tanyasi
gazdálkodás, ennek emléket kell állítani!
A folyamatosan épülő tanyák száma a
százhoz közelített röpke 10 év után. Ezek a tanyák nagy része 10-50 katasztrális holdas volt. Az
1930-as évek években mintegy 70 család élt a
Perkátai határban tanyákon. A tanyák körülölelték
Perkátát. Kisperkáta, Zsidókalap, Forráspuszta, és
a 62-es számú út nyomvonalától Kukália, Boszorkány sarok, Bárányjárás, Parrag, a Szőlőhegyeken
keresztül a Bernát kúti határig, Tobáncán át vissza
Forrás pusztáig.
Utólag is megállapítható, szép és hatékony
életforma volt, és most amikor újra a családi gazdálkodás fellendítését szorgalmazzák, érdemes
lenne erőt meríteni a múltból, és elgondolkodni
azon, hogy mit érdemes a mai körülményekre átültetni és visszahozni abból a jól működő életformából.
Ezen gondolatok mentén döntöttem úgy,
hogy segítőimmel együtt térképre visszük viszonylagos pontossággal a régi tanyák helyét, mintegy
emléket állítva a mai kor emberének.
Álljon meg egy pillanatra, nézze a térképet
és értő szemmel - hiszen minden perkátai emberben ősei paraszt vére csörgedezik - becsülje meg
a múltba révedve, hogy milyen gazdaságpolitikát
érdemes támogatnia és miért érdemes áldoznia
erőt és fáradtságot

Legutóbbi Perkátán jártamkor valaki azt találta mondani, hogy az örökös tulajdonos változások a mi törekvésünket lehetetlenné teszi, mert
nem lehet stabil állapotot rögzíteni.
Ez talán igaz lehetne, de ezzel szemben
azt tapasztaltam, hogy ritka kivételtől eltekintve a
tanyák nagy részének birtoklása a tanyarendszer
esztelen felszámolásáig, a családok kezében vagy
az utódok kezében maradt. És ez még a Szőlőhegyekre is igaz, bár ott nagyobb volt a tanyák tulajdonoscseréjének aránya. A tanyák birtokosai vagyonukat csak az 1950-es évek elejétől kezdték
elveszíteni.
Pulainé Fodor Erzsébet, a még mindig a
Szőlőhegyen élő Rácz Kati néni, Jákliné Czuppon
Éva, Rigler Gyuri bácsi, aki a Rigler tanyáról származik, Papp Alajos volt Forrás pusztai lakos, elemi
iskolás osztálytársam, Nagy Józsi Czigányvárosról
és jómagam megpróbáltuk a Perkátai tanyák kialakulásának folyamatát rögzíteni, térképre vinni és
listába foglalni.
Bárki, aki a rögzített adatokat látva, javítandó eltérést talál a valóságtól, vagy tud még nem
jelzett tanyákról és annak helyéről, jelezze azt
felénk vagy a füzet kiadójánál.
Munkánk során – segítőimmel együtt - felhasználtuk az ő ismeretüket a múltról, az 1950-es
évek elejei katonai térképeket és levéltári adatokat.
Fogadják megértő jó szándékkal.

Baja, 2012.október 21.
Szabó Lajos Ferenc
Baja--Perkáta

Birtokviszonyok alakulása Perkátán.
Az 1920-as népszámlás statisztikai adatainak
alapján, a nagyrészt uradalmi pusztákból álló
Kisperkáta területe meghaladta a 9000 kataszteri
holdat. Lakossága, melynek nagy része az uradalom gazdatisztjeiből és cselédségéből állt, 954 fő
volt.
A település népesebb külterületi lakott helyei:
Kisperkáta puszta

137 lakos

Parrag puszta

173 lakos

Bárányjárás puszta

102 lakos

Barátlakás puszta

106 lakos

Vastaghalom puszta

54 lakos

Szeszgyártelep

64 lakos

Egyéb tanyákon

80 lakos

Nagyperkáta területe 5043 kataszteri hold, lakossága 4029 fő. A nagyközség területén kőből és
téglából épült ház 3 db volt, vegyes tégla és

vályogfalú 40 db, míg vályog és vertfalazatú ház
620 db. A lakóházak 75%-át nád és zsúp borította.
A nagyközséghez két jelentősebb külterületi lakott
hely tartozott:
Mélyvölgy puszta
Szőlőhegy

93 lakos
73 lakos

1926. május 3-án Fejér Megye Törvényhatósági
Bizottsága,
határozata
alapján,
Nagyperkáta és Kisperkáta községek összevonása
mellett döntött Perkáta néven. Az 1920-as évek
második felétől Perkáta, a térség legdinamikusabban fejlődő települése lett.
Az 1930-ban végrehajtott
népszámlálás adatai alapján Perkáta lakossága
4686 fő volt. Ebben az időben a lakosság 33%-a
élt külterületi pusztákon, majorokban és tanyákon.
A legfontosabb külterületi lakott helyek a következők voltak:
Bárányjárás puszta
Bel major
Forrás major
Parrag major
Szent Imre telep
Vöröskuti telep

122 lakos
172 lakos
101 lakos
156 lakos
219 lakos
129 lakos

A községegyesítés után a kis és középparaszti tulajdonban levő területek meghaladták a
6000 kataszteri holdat.
20 – 30 kataszteri hold földdel rendelkező parasztok száma 36 fő.
30 – 40 kataszteri hold földdel rendelkező parasztok száma 34 fő.

A középparaszti réteg felső kategóriáját az 50 –
100 kataszteri hold földdel rendelkező tulajdonosok jelentették, itt a tulajdonosok száma 5 fő.
A módosabb perkátai családok tagjainak
tulajdonában levő földterületek, melyeken a család
tagjai gazdálkodtak.
Balázs
Gecseg
Horváth
Kovács
Pavlicsek
Pesei
Siba
Simon
Vas

család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában
család tulajdonában

75
346
90
100
94
62
44
145
109

kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold
kat. hold

Az 1930-as években a nagybirtokosok a
perkátai földterületekből, az alábbi birtokterületeket
használták:
Dolnay Lajosné
Győry Terézi grófnő
Háj Antalné és társai
Háztulajdonosok Rt.
Paukovits Ernő
Tripolszky Pál

Budapest
Perkáta
Perkáta
Budapest
Perkáta
Szolgaegyháza

176
4372
232
479
541
99

k. h.
k. h.
k. h.
k. h.
k. h.
k. h.

Az 1926-os községegyesítés után is nagy
számban épültek tanyák. Hűen mutatja a jövőben
bízó emberek vállalkozói kedvét, hogy az 1934-es
perkátai kataszterkönyvben 42 új tanyabirtokos
szerepel.

A jövőbe vetett bizalom legjobb példája a
Paukovits kúria, mely még később, 1941-ben készült el. 1942 karácsonyán helyet adott az első
kisperkátai szentmisének, melyet P.Horváth Ferenc plébánosunk celebrált és megható szavakkal
írta le az esetet a História Domus lapjain.

Perkáta község tanyaközpontjai
és tanyái.

Tanyaközpontok:
Parrag puszta
Mélyvölgy puszta
Gecseg tanya
Kossuth telep
Bárányjárás puszta
Kisbarát puszta
Vastaghalom puszta
Kajdy tanya
Tanyák:
Petrás dűlőben:
1. Matkovics tanya /lányait védte
1944-ben, ezért a szovjet katonák szitává lőtték/
Kőhalmi szőlők:
1. Vadász László tanyája
2. Móker tanya
Mélykúti szőlők:
1.

Bógó /csala/ István tanyája,
később Rácz tanya

2.

Pető Pálné tanyája, most
Rácz tanya

3.

Pető Jánosné /Káté Mári néni/
tanyája

4.

Ujfalusi /Sütő/ tanya

5.

Jákli János tanyája

6.

Jákli Ferenc kis tanyája

7.

Bencsik József tanyája

8.

Szente József /csonka kezű/
később Nagy Jánosné tanyája

9.

Siba István tanyája /Kohut tanya/

10. Nagy István tanyája
11. Dinnye Kovács Mihály tanyája
12. Békási Mihály tanyája /Kása
Ferencé volt/
13. Szűcs József tanyája
14. Rácz Mihály tanyája
15. Viczkó József tanyája
16. Elek Mihály tanyája
17. Gergő József ikertanyája. Két
testvér lakott benne, mindkét
rész egy első világháborúból
itt maradt orosz ember,
Pohamov Iván tulajdona volt.

18. Sztankó József tanyája.
szentmihályi illetőségű.
Vöröskuti dűlőben:
1. Háy Antal tanyája. Bezdáni születésű.
2. Simon Mihály tanyája./ Ő állította a temetői „Simon keresztet”/
Tobánca dűlőben:
1. Kiss Ernő tanyája
2. Győrffy tanya

Belső dűlőben:
1. Bisler Kovács tanya
Adonyi út felöli dűlőben:
1. Vadász Pali bácsi tanyája
Sárosdi úti, Bárányjárási és Barátlakás
dűlőben:
1. Kovács Balázs tanyája
2. Szabó György tanyája /később
Szabóki/
3. Király tanya
4. Nagy János tanyája /Rommer/
5. Tripolszky Pál tanyája
6. Boszorkánysarok

Vastaghalmi, Fehérvári úti felső és Tómelléki dűlőkben:
1.

Rigler tanya

2.

Novák tanya /később Metzger
tanya/

3.

Szabó Lajos tanyája

4.

Hajnal Mátyás tanyája

5.

Czimmermann tanya /Vas János bérlő volt/

6.

Siba tanya

7.

Jankovics tanya

8.

Bálizs tanya /később
Tripolszky Antal vette meg/

9.

Czinger tanya

10. Id. Sipőcz tanya
11. ifj. Sipőcz tanya
12. Tonka tanya
13. Gelencsér tanya /csősz volt/
14. Csekk tanya /1929 után viszszament Bácskába/
15. Pulai tanya
16. Horváth János tanyája
/Gódán volt a birtok intézője/
17. Fenyves vagy Vojnich tanya

Kisperkátán:
1. Paukovits kúria
Kukucska és a Zsidókalapi dűlőkben:
1. Csányi tanya
2. Kukucska tanya
3. Varga tanya
4. Bógó tanya
5. Czinkó tanya
6. Velis tanya
7. Compó tanya
8. Dudás tanya
9. Kimlei tanya
10. Fekete tanya
11. Móker tanya
12. Kiss József tanyája
13 – 19
A Zsidókalap dűlőben a 13-19
tanyahellyekkel nem azonosított
tulajdonosok:
id. Balázs György /nős Pirán Adával/
Gecseg István /nős Horváth Máriával/
Gecseg Mihály /nős Kovács Etellel/
Kapuczin József
özv. Farkas Györgyné

Forrás dűlőben:
1. Nyuli tanya
2. Vadászok tanyája /Bőcskei/
3. Major tanya
4. Vadász Imre tanyája
5. Vadász Ferenc tanyája Nyuli t
6. Agócs tanya
7. Fodor Gergely tanyája
8. Hajdú Menyhért tanyája /nős
Fodor Erzsébet/
9. Fodor János tanyája
10. Cselédházak
11. Fehér József tanyája
12. Fehér János tanyája
13. Fehér László tanyája
14. Kaszab tanya
15. Siba tanya
16. Nagy György tanyája / Ő a Forráspusztai tanyajegyzék összeállítójának, Papp Alajosnak
nagyapja/
17. Földházi tanya
18. Varga István tanyája

19. Irányi Vince tanyája
20. Irányi János tanyája
21. Bálint István tanyája
/szélkereket épített és azzal
darált/
22. Király tanya
23. Nyuli Mihály tanyája
24. Papp tanya /Papp Alajosék
tanyája/
25. Takács Jenő tanyája
/kuláknak nyilvánították/
26. Tagai György tanyája
/kuláknak nyilvánították/
27. Scharvaich tanya
28. Kuti tanya
29. Kellner tanya / a 40-es években itt laktak Alajos édes apjáék/
30. Duci Kovács tanyája

Jegyzetek:
1.
2.
3.

Historia Domus
Erdős Ferenc, Hadházy Gábor
Perkáta története 1996
Major Mátyás, Brandl György
Perkáta története 1943

Minden jog fenntartva.
A füzetben található írások , képek másodközlése
csak a 42. Állomás Kulturális Egyesület írásos
engedélyével lehetséges.

