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Bevetetés

Nagykőrös város gazdasági és társadalmi fejlődésében a 2 világháború közötti két évtized alapvető változásokat hozott. A város több évszázados mezővárosi fejlődését lezáró évek során bebizonyosodott a korábbi termelési mód és termelési viszonyok tarthatatlansága.
Az I. világháborút követő területveszteségek megváltoztatták a mezőgazdasági termények értékesitési lehetőségeit, a Nagykőrösön kiemelkedő jelentőségű kerti terményekkel szembeni követelmények hatására pedig átalakult
a terménystruktura is. Mindez — természetesen — alapvetően kihatott a lakosság helyzetére is: a viszonylagos
jóléthez szokott nagykőrösi termelők / a gazdák és az
általuk többé—kevésbé rendszeresen foglalkoztatott nincstelenek valamint a város iparossága/, ragaszkodva a hagyományos termelési módhoz, a megváltozott követelményeknek nem tudván eleget tenni, a kapitalista fejlődés során lemaradt. A fő jövedelmi forrást jelentő kerti termelés sulypontja pedig véglegesen a a korszerübb termelési módot alkalmazó, kedvezőbb közlekedési adottságokkal rendelkező Kecskemétre került át. A 2 világháború között a város társadalma megismerte a létbizonytalanságot,
a munkanélküliséget, a nyomort. Az állami támogatásból
történő látványos városfejlesztés mögött a saját erőből
történő fennmatadás mindennapos harcai huzódtak meg.

-2 —

A létalapjaiban veszélyeztetett társadalom az ál
landósuló válságból a kiutat a politikai ellenállás irányába kereste. A szervezett munkásság hiánya következtében az értékesitési nehézségeket legközvetlenebbül
érző nincstelenek, kis— és középbirtokosok valamint
a helyi társadalmi életben vezető szerepet játszó gazdák ellenzékisége azonban nem tartalmazott — nem is tartalmazhatott — tudatos politikai meggyőződést, a radikális változtatás igényével nem léptek fel. Elégedetlenek
voltak sorsuk alakulásával és az azon való változtatás
igénye volt ellenzékiségük mozgatórugója. A valamikor
gazdag, a társadalmi— és belviszályokat csak hirből ismerő várost találóan jellemzte Erdei Ferenc: " Nagykőrös a komor reménységek városa."
A gazdasági és társadlmi ellentmondásokat felszínre hozó, azok megoldására számtalan kísérletet tevő, a
városban soha nem tapasztalt élénkségü politikai harcokat eredményező — de a felszabadulás utáni társadalmi
fejlődés alapjait mégis megteremtő — két évtized történetének feldolgozása számos kérdés felvetését és vizsgálatát tette szükségessé. A bonyolult és változó, rendkivül összetett és ellentmondásos korszak bemutatását
neheziti a megelőző résztanulmányok hiánya is. Szinte
hihetetlen, de tény, hogy az egyik leggazdagabb helytörténeti irodalommal rendelkező város e különösen jelentős két évtizedének történetéről számottevő tanulmány
vagy átfogó igényü feldolgozás nem készült.

Tisztában vagyunk azzal, hogy jelen tanulmányunk
is csupán csak egy kisérlet lehet a város gazdasági és
társadalmi viszonyainak bemutatására. Tanulmányink szükségszerűen vázlatos: számos kérdést csak érint, de fel
nem dolgozza azokat. Bizunk azonban abban, hogy e hiányosságok, a fel nem dolgozott részletek a további kutatások következtében részletesebben feldolgozzák és
kiegészitik szerény munkánkat.
Nagykőrös város két világháború közötti történetének kutatása szép feladat, melynek eredményeképen minden kis lépés megtétele után - történettudományunk
is jelentékeny mértékben gazdagszik.
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I. A népesség száma és a foglalkozási
viszonyok
1. A népesség számának alakulása

Nagykőrös város lakott területe és határa a két
világháború közötti időszakban lényegesen nem változott. 1

A

város határvonalai általában változatlanok maradtak,

csupán a város közvetlen környékét alkotó egyes külterületi részeket csatolták - mint belterületet - szorosabban a városhoz. Ez azonban a népesség számának alakulásban közvetlenül nem játszott szerepet. Hasonlóan
elhanyagolható hatása a város lakosságának foglalkoztatása szempontjából is, hiszen a várost közvetlenül körülvevő termelési övezetben csupán a mezőgazdasági termékszerkezet változott, a népesség számát alapvetően
meghatározó birtokviszonyok nem módosultak jelentősebb
mértékben. Vizsgálatunk szempontjából nem kivánunk lényeges különbséget tenni a belterületi és a külterületi
lakosság között sem, mert a " külterületi" lakosság egy
része - gazdasági körülményeitől és lehetőségeitől függően - változtatta tartózkodási helyét és gyakran élt
a belterületen.
A népesség létszáma a tárgyalt korszakban a következőképen alakult: 2

1910—ben 28575 fő
1920—ban 28701 fő
1930—ban 28591 fő
1941—ben 29899 fő
Tehát a város lakpssága a régi és nagy vágyat — hogy
30.000 legyen a létszám — sohasem érte el.
Iuli az oka, hogy Nagykőrös népessége lényegében
stagnált? Különösen szembetűnő az 1920-1930—as évek
közötti 0,4 7—os fogyás, amit az 1930. évi Statisztikai
Közlemények a kisiparosok elvándorlásával, illetve a
gazdasági cselédek számának fokozatos csökkenésével magyaráz. Az adatok szerint 10 év alatt 2.066 lélek vándorolt el — az összes népesség 7,2 %—a — mig a természetes szaporodás ezen időszak alatt csak 1.956 fő /6,8 %/
volt. Ugyanakkor észrevették azt is, hogy a népesség
száma a belterületen csökkent nagyobb mértékben. A külterület lakosai számának — abazolut értelemben vett —
csökkenését a külterülethek a beleterülethez való csatolásban látják.
Erdei Ferenc 1937—ben irta a nagykőrösi lakosság
jellemzéseként: t' A kőrösi magyarság ősi és tömény fajta, igényes és követelődző. Nem tud élni megfelelő levegő nélkül, s vagy kitör és levegőt kér, vagy elpusztul...
Tarsolyában van azonban a néma forradalom: az egyke és
a teljes gyermektelenség. Nagykőrös népszaporodása már
aggodalomra dahat okot, ha van, aki aggódjék emmiatt.'t3

Az alacsony létszámnövekedést a születések és a halálesetek száma közötti különbség - a természetes népszaporodás - alacsonysága indokolja. Az állami anyakönyvek
vizsgálatából kitünik, hogy mig az 1920-as években a
természetes szaporodás évente 215 és 287 között mozgott tehát átlagosan 7-9 ezrelék - addig 1929-től kezdődően ekkor 92 a természetes gyarapodás - átlagosan évi 85 140 között mozog. / 3-4 ezrelék/ Kiugróan gyenge az 1935ös esztendő - összesen 36 fő - és 1940, amikor összesen
25 fő a természetes szaporodás. / 1935-ben az elhuzódó
gazdasági válság következtében, mig 1940-ben a világháború bizonytalanságai indokolják ett./
E statisztikát csak jelentéktelen méretékben módositja,
hogy sok nagykőrösi anya - szülőotthon és kórház hiánya miatt - Cegléden illetve Kecskeméten szült, igy
állami anyakönyvezésre is ott került. Az állami anyakönyvek adatait ugyanis :az egyházaknál vezetett bejegyzések is megerősitik. Ezek vizsgálatánál kitünik, hogy
a két legjelentősebb felekezet - a református és a katholikus között egyértelmüen a nagyobb lélekszámú reformátusság népszaporulata a rosszabb: az 1920-as években
abszolut számokban is alacsonyabb, de ez az 1930-as évekre még feltünőbbé válik: az amugyis alacsony növekedést a kathólikus népesség " hozza", mig a ref. vallásúaknál rendkivül alacsony az újszülöttek és elhaltak közötti különbség. /1931-ben mindössze 15, 1932-ben 20,
1933-ban 47, Ukigadatex 1934-ben 20, 1935-ben már 10-el
kevesebb az ujszülöttek száma, 1936-ban 45, 1937-ben 53./

Az egyre aggasztóbb " népességszaporodásra'* már a
kortársak is felfigyeltek. 1925—ben Dezső Kázmér, a város polgármestere, is kereste az okokat, észrevéve a
népszaporulat elmaradásának gazdasági hátterét. A polgármester a lakosság vallásának vizsgálata alapján jutott arra a megállapitásra, hogy a református lakosság
gyarapodása lényegesen elmaradt a többi vallásfelekezethez tartozókétól. Ez — számára — azért meglepő, mert
" Nagykőrösön éppen a református lakosság a vagyonosabb,
itt jobbak a közegészségügyi viszonyok / táplálkozás,
lakás, higiénia, kényelem, orvosi kezelés stb/" "Aggasztónak és hazafiatlannak" minősiti az " egykézést'', "amely
ellen eredménytelen minden rábeszélés, agitáció."4
Az egyház képviselői sem a gazdasági hátteret vizsgálták, hanem a feltűnő stagnálást a nagyszázaléku csecsemőhalandósággal és a rossz egészségügyi viszonyokkal
indokolták. "Nagykőrös népfeleslelege jóformán a bölcsőkben pusztul el évtizedek óta." — irták a kétségtelenül magas csecsemőhalandóságról. " A városban az
összes elhaltak közül 1910—ben 40 %, 1920—ban 28 %,
1930—ban pedig 35 % volt a 2 éven aluli gyermekek aránya." 5

" A produktiv korcsoportok létszámának visszaesését okozta elsősorban a háború" — tüntetik fel a következő okot.
Ennek azonban ellentmond, hogy 1910 és 1930 között Kecskemét lakossága 34,1 %—al, Ceglédé 24,3 %—al, mig Nagykőrösé csak 7,3 %—al nőtt, tehát ezt Sem lehet elfogadnunk.

/ A 3 szomszédváros közötti "vándorlás" — azaz az áttelepülések vizsgálata — még további kutatást igényel,
de a népesség összetételének ismeretében ezz nem volt
olyan jelentős mértékü, hogy a npesség számának alakulását alapvetően befolyásolta volna./
Az "egyke" rendszer Nagykőrösön is a gyermekáldás tudatos elháritása volt a módosabb gazdáknál.Oka
az a nagykőrösi szemlélet, amely a XIX . században még
csak középosztálybeli és nagygazda probléma volt, a háború utáni ingadozó gazdasági és értékesitési — illetőleg megélhetési — nehézségek hatására a kisebb gazdák
egyrészére is átterjedt. E szemlélet alapja a földbirok egységének megtartása, vagyis a további szétaprózódás megállitása volt. Ha a birtokos minden energiájával
a földbirtokot kivánja növelni — t°csak egy holddal is
több legyen " — és irtózik a felaprózódás gondolatától,
akkor egyenes az út az egy — és csakis egy — lehetséges
örökös létrehozásáig. A. népesség természetes szaporodásának alacsony rátáját — a tudatos " egyke" rendszert
bizonyitja, ha csak a külterületi lakosság gyarapodását
nézzük. Nagykőrös lakosságának 1910—ben 35,7 %—a, 1920—
ban 39,3 %—a, 1930—ban 40 %—a élt külterületen. Nagykőrös külterületén tartósan főként a szegényebb

zömmel

kathólikus — mezőgazdsági népesség élt, tfis igy a különböző összeirásokban külterületi lakosság alatt elsősorban őket kell érteniimk. Az egykori vizsgálat — mint jellemző szociális tényezőt — az egy lakásban lakó népes-

ség számának alakulását vizsgálta. Azt tapasztalták,
hogy minél távolabb van valamely lakott tanyaterület
a várostól, annál népesebb családok lakják. Igy a vásoshoz legközelebb lévő I. járásban 3,98 fő lakik lakóházanként, ugyanez a szám a 2. járásnál 4,35, mig a
6. járásnál - amely Nagykőrössel közvetlenül nem is érintkezett - pedig már 5,23 fő családonként. 6 Ez a tény
egyidejüleg mutatja a szociális körülményeket és tanúsitja a külterületi népesség családonként történő nagyobb
szaporodását is. A szegényebb, kisvagyonú bérlőknek,
kertészeknek, zöldségesekenk " érdekük" volt a nagyobb
család, mert igy több segitő kéz állt rendelkezésre a
föld müveléséhez és az állatok tartásához.
A helyi népesség növekedésének másik akadálya volt
a nagyszámu elvándorlás. A lakosság nagyobb része földmüveléssel illetve őstermeléssel foglalkozott és még a
nagykiterjedésü városhatár sem tudta a természetes népszaporodás elhelyezkedését és existenciáját csupán a
mezőgazdaságban biztositani. A természetes öröklődés
folytán föld nélkül maradottak - de a kisebb földtulajdonnal rendelkezők is - máshol keresték a jobb élet
lehetőségét. Ebben az esetben két megoldás kinálkozott:
a földmüvelés intenzivebbé tétele / hiszen 1 -2 hold zöldségtermesztés jó esztendőben több jövedelmet adott, mint
a külterjes gazdálkodást folytató 30-40 hold!!, vagy pedig az ipar és a kereskedelem fejlesztése. Az intenziv
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kertkultúra kialakitására történtek is kisérletek, de
a szükséges tőke hiánya , a bizonytalan és változó értékesitési lehetőségek miatt jelentős továbbfejlesztése
elmaradt. Az ipar létesitéséhez is jelentős tőke szükséges, amellyel az akkor város vezetősége nem rendelkezett. A magántőke pedig — a már müködő élelmiszerfel —
dolgozó ipartelepeken és élemiszerforgalmazó cégeken

kívül — számottevő ujabb telepitéseket nem látott célszerünek Nagykőrösön.
Összefoglalva megállapithat juk Nagykőrös alacsony
népszaporulatának legfőbb okaként, hogy a város

gaz-

dasága nélkülözte a szükséges felszivóerőt, illetve a
gyenge természetes népszaporulat sem talált megélhetést
saját városában.

2. Foglalkozási viszonyok
Fenti megállapitásainkat támasztja alá a foglalkozási struktura adatszerü vizsgálat is. A statisztikai
.
annak a feltárására,
a datok alkalmasak

hogy milyen mér-

tékü átrétegződés következett be a társadalmi munkamegosztás terén és ez menpyiben hatott ki a város társadalmi szerkezetének megváltozására.?
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/ A statisztikai kimutatásban keresők mindazok a személyek, akik keresettel illetve önálló jövedelemmel nyugdijjal, járadékkal stb - nem rendelkeztek, továbbá a segitő családtagok; mig eltartottak azik, akik nem
tartoztak a keresők csoportjába: gyerekek, tanulók, háztartásbeliek, nem kereső családtagok, stb./
Az 1941. évi népszámlálás adatai a mezőgazdaságban és a kertészetben, az iparban, kereskedelemben, közlekedésben, a közszolgálatban és a napszámosok rovatában a keresőket és eltartóttakat együtt adja meg. A
véderő adatai a közszolgálathoz kerültek, mig uj kategóriaként tüntetik fel a szolgáltatásban részvevőket,
akiknek a száma 921. / A házi cselédek is e kategóriákerültek. Ugyancsak az 1941. évi népszámlálás az iparon belül elkülöniti az iparban és az épitőiparban foglalkoztatottakat: az előbbiek száma 3516, mig az utóbbiaké mindössze 698. Az egyéb kategóriát alkotják a napszámosok /66 fő/ és a nyugdijasok /863 fő/. Az összeirásban napszámosokként csak azokat tüntették fel, akik
egyéb jövedele mm el egyáltalán nem rendelkeztek, egész
évben - általában ugyanannál a gazdánál - dolgoztak,
de szerződés nem füzte őket munkaadójukhoz, munkaviszonyuk bizonytalan volt.E rétegtől meg kell különböztetnünk a mezőgazdasági népességnek azt a részét, amely
- más jövedelmei mellett - alkalmanként vállalt napszámos munkát.
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Az egyes változások, fejlődési irányok jobban figyelemmel kisérhetők, ha a fenti adatokat százalékos
arányukban viszonyitjuk egymáshoz. Alábbi táblázatunk,..
ban az összes népességen belül százalékosan tüntetjük
fel a keresők és eltartottak egymáshoz való arányát,
valamint az egyes foglalkozási ágaknál a keresőket és
eltartottakat együttesen, az össznépesség számának
százalékában adjuk meg.
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1941-ben közleUedés, kereskedelem és szolgáltatás
együtt Nagykőrösön 9,9 % / nyugdijas 2,88 %/, Kecskeméten 11,54 % / nyugdija 8,08 %/, Cegléden 15,30 %.
Az eltartottak számaránya nem véletlenül az 1920.
évi népösszeirás szerint a legkisebb: Nagykőrös város
lakossága az I. világháborúban sulyo vérveszteséget
szenvedett / csak a frontokon 1011 hősi halotti, ami
elsősorban a keresőnépességet érintette. Igy a korábbi
eltartottak jelentékeny része kénytelen volt keresővé
válni.
A számok és az adatok mindenekelőtt azt mutatják,
hogy Nagykőrös népességének döntő része élt a mezőgazdaságból, illetőleg az őstermelésből. A külterületi népességnél az arány még szembetünőbb: 1930-ban a mezőgazdaságból élt a külterületi népesség 93,:9 %-a, az iparfordalomból csak 3,9 %,'mig 1,3 % az egyéb és ismeretlen foglalkozású.A mezőgazdasági népesség számaránya
lényegesen magasabb, mint a szomszédos Kecskemété ill.
Ceglédé, és számuk Nagykőrös esetében alig mutat csökkenő tendenciát. Az ipari népesség számaránya az országos adatokhoz és Ceglédhez viszonyitva mutat elmaradást,
továbbá számarányuk lényegében véltozatlan maradt a két
világháború között.
A továbbiakba' e két alapvető és a város társadalmában különös sullyal jelentkező mezőgazdasági és ipari
népességet vizsgáljuk meg részletesebben.
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II. A mezőgazdasági népesség és a mező-

gazdasági termelés alakulása

1./ A birtokviszonyok jellemzése

A nagykőrösi mezőgazdasági népesség társadalmi
helyzetét is alapvetően a termelési eszközhöz, a földhöz való viszonya határizta meg. Nagykőrös 1920. évi
birtokstatisztikája a következő képet mutatja: 9
Birtok te—
rülete
kh—ban

Birtoko— % arányuk
sok száma az összes
birt.belül

Birtokok
össz. t.
kh—ban

% arányuk
az ölsz.
földt. arányábar

o —8

3234

70,10

6889

10,46

8-15

567

12,00

7400

10,25

15 — 20

131

2 88

2295

4,26

20 — 50

442

9,62

13688

20,48

50 — 100

147

3,23

10059

15,06

100— 1000

94

2,11

18857

28,38

2

0,06

7420

11,10

4617

100 %

1000 felett

,

66810

100

A táblázat vizsgálata alapján kitünik, hogy a 20

holdon aluli birtokosok száma az összes földtulajdonosok
84,98 %—át teszi ki, a birtokukban lévő föld mennisége
azonban a megmüvelt földterületnek csupán 24,97 %—a.

A

20-100 kh területtel birók száma a birtokosok számának
12,85 "—a, viszont a kezükben levő föld területe az e-
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gész területnek 35,54 %—a. A város határához viszon*itva csekély a 10o holdon felüli birtokosok száma — az
összes birtokosoknak csak 2,17 %—a — a kezükben lévő
terület azonban az összes területnek 39,49 3—a. Az 1000
hold feletti birtoktestek nem magánkézben vannak, azok
a város határában lévő közbirtokossági és városi erdőket jelentik.
Nagykőrösön a 20 k.h. alatti kisgazdaságok a gyümölcs— zöldség— és főzelékkultúra következtében gazdaságilag és társadalmilag a legjentősebbek. E kisebb területű földbirtokok adatainak részletesebb bontásával már
jellemzőbb képet lehet kialakitani az 1935—ös mezőgazdasági adatfelvétel segitségéve1: 10
A birtokok nagy— A birto— Részesedé— A földbirs Az össz.
kok száma se az össz. tokok ter. földter.
sága
ga zd . sz. % kh—ban
%—ában

1 kh—nál kisebb,

. 917

szántó nélkül
1 kh—nál kisebb,
szántófölddel
1- 5 kh között

680
1843

33,87

5 —50 kh

"

1768

50-100 kh "

16,85

2 99

0,4

12,5

373

0,5

4608

6,9

52,5

28869

43,3

155

2,8

10708

16

100-500 kh "

72

1,3

13027

19,5

500-1000 kh "

3

-

1844

2 8

1000-3000 kh "

1

—

1573

2,3

3000 felett

1

—

5414

8,1

5440

100 %

66715

100 %

Összesen:

,
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Az 1935—ben készitett nagykőrösi kiadvány a birtokmegoszlást más csoportositásban adja: 11
Az összes birtok
%—ában

Összes területe
kh —ban

Törpebirtok

10,46

6990

Kisbirtok

50,04

35442

Középbirtok

28 38

18858

Nagybirtok /közös/

11,12

7420

,

A táblázat — bizonytalan birtoknagyságok ellenére
is — egyértelmüen mutatja a törtpe— és kisbirtok jelentős részesedését. Ezek a kategóriák képezik az összes
földbirtokok 63,22 %—át. Ha figyelembevesszük, hogy az
1920. évi összeirás I. kategóriája a 0-8 kh—ig terjedő
birtokok számát az összes földbirtokosok 70,10 —%—ában
jelölte meg, majd a következő 3 kategóriában / 8-50 khig/ a földbirtokok 24,5 %—a található / szemben az 1935.
évi 5-50 kh. közötti 32,5 %—al/, akkor megállapithatjuk,
hogy az eltélt időszak alatt Nagykőrösön a birtokok
nagyságszerinti arányában jelentős változás nem következett be. 1920—ban 0-50 kh—ig az összes birtokok 94,6 %a volt, 1935—ben ugyanebben a birtokkategóriában pedig
a birtokok 95,72 %—a tartozott. Az aprózódás elenyésző
mértékü.
Egyértelműen összehasonlitható a 0-50 kh—ig terjedő birtokok területének alakulása. 1920—ban ebbe a kategóriába tartozott az összes földterület 45,45 %—a /30372
kh/, mig 1935—ben az összes terület 51,1 %—át foglalta

magába /34149 kh/ és ez már jelentősebb aprózódást mutat
— de még mindig a középbirtokok kategóriáján belül. Ha a

- 18 továbbiakban megvizsgáljuk a közép— és nagybirtokok
részesedését az összes földterületből, látjuk, hogy az
50-100 kh—as kategóriában a birtokok számának csökkenése következett be. / összterület nőtt, ugyanakkor a részesedés az összes birtokok számából csökkent./ A birtokaprózódást mutatja a 100 holdon felüli birtokok területének alakulása is. 1920—ban részesedésük az összes
földterület 28,38 %—a volt, 1935—re ez lecsökkent 22,3
%—ra. Az 1000 hold feletti kategóriát — a terület valamelyes csökkenése ellenére is — a birtokok egysége és
változatlanul közös tulajdona miatt változatlannak kell
tekintenünk.
A birtokviszonyok árnyaltabb bemutatását segiti
elő, ha a birtokmegoszlás mellett — mely alapvetően a
tulajdonviszonyokat fejezi ki — , ha a gazdaságonkénti
megoszlást feltüntető statisztikai összesitéseket is
vizsgálat alá vesszük. 12

A földterü— Gazdag
lettel ren— Ságok
delkező száma
gazd—ok xx.
nagysága
1 kh—nál kig
sebb szántó

822

Részesedés az
Föld— Az ölsz. földössz. gazd.
terület terület %-ában
számából %
kh
N.kőrös M. orsz;
N.kőrös M.ország
15,95

288

o,4

331

0,5

4233

6,3

nélkül
1 kh-nál kisebb 593
szántóval

11, 5

1670

32, 4

5 —10 kh

568

12,7

12,5

4590

6,7

9 ,2

10-20 kh

626

12,1

8,8

8714

13,06

12,6

2o-50 kh

555

10,7

4,5

17492

26,2

13,5

50-100 kh

157

0,9

10574

15,8

6,5

1 —5 kh

3,05

SP

72,5

lOtl

- 19 100-200 kh

46

o,8

kh

22

0,4 I

200-500

kh

2

1000 felett

2

500-1000

Összesen

5153

o,4
0,3

—

100 %

0,1

6061

9

6209

9,3

14 75

2,

6801

10,2

100 % 66688

5,0

13 ,2

2 9,9

100 %

100%

Fogalmaink szerint gazdasági egység az egy gazda
kezelése alá tartozó földterület összessége, amely független az egyes birtokok./ vagy birtokrészek/ tulajdonjogától. A birtokmegoszlás és a gazdaságmegoszlás között
a különbséget a jelentős haszonbérleti viszonyok adják
meg. A gazdaságok számának összehasonlitása a birtokok
számával - illetőleg a kettő közötti különbség - a haszonbérletek elterjedtségére utal.
A haszonbérletek fő célja az 5450 kh, valamint az 50-100
kh nagyságú gazdaságok kialakitása volt. Figyelembe véve a rendkivül kedvezőtlen nagykőrösi talajMiszonyokat a határ jelentős része 1-2 aranykoronás föld - a mezőgazdasági termelés a kis- és törpebirtokokon / illetve
házi kertekben / üzőtt intenziv, sok élőmunkát igénylő
zöldság- szőlő- és gyümölcstermeléssel, illetőleg a legs
alább 40-70 kh közötti gazdaságokban gabonanövények termesztésével volt kifizetődő. Külterjes gazdálkodás esetén egy család megélhetéséhez 40-50 hold föld volt szükséges, kerti müvelés esetén 2-3 hold, de jó gazdasági évben kevesebb is elégnek bizonyult.
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A nagykőrösi gazdaságok megoszlása - összehasonlitva az
országos adatokkal - 'egyértelmüen támasztja alá a kisés középgazdaságok döntő fölényét és a magyarországi átlagnál egészségesebb gazdaságmegoszlást mutat. Nagykőrös gazdaságmegoszlása gyakorlatilag a " farmgazdálko dás lehetőségeit is megteremtette.
A város 1935. évi birtokmegoszlásának vizsgálatakor fel kell figyelnünk a birtokok rendkiviil tagoltságára is.

A nagykőrösi 5440 birtok összesen 10474 tagban

található a városban és határában szétszórva. Az egy tagban álló földbirtoklak száma mindössze 3029, összes területük pedig 22.579 kh., ami az összes földterület 1/3-ának felel meg. 14 A földbirtokok széttagoltsága a haszonbérleti rendszer elterjedését segitette elő. Az 1935-ben
készitett statisztikai kimutatás szerint 723 haszonbérlet
volt érvényben és összesen 464 földbirtok volt egészében
vagy félben haszonbérbe kiadva.

A bérbeadott birtokok

13,15 %-a az 1-5 kh birtokkategóriába, 60,3 %-a az 5-10
kh- as birtokkategóriába, 15,3 %-a a 20-100 kh-as kategóriába, 8,6 %-a a 100-500 kh-as kategóriába, mig 0,06 %-a

/ 3 db/ birtok az 500 kh-n felüli birtokkategóriába tartozott.

A haszonbérbe adott területk nagysága 16.685 kh, ami az
összes földterületnek / 66.718 kh/ 25 %-át jelentette. 15
Az 1935-ben haszonbérelt 16.685 kh. 80,1 %-a szántó, 0,2
% - a kert, 11,5 %-a rét, 1,2 %-a szőlő, 4,6 %-a legelő,

0,4 %-a erdő, 0,2 %-a nádas és 1,3 %-a föladó alá nem eső
terület volt.16

- 21 Nagykőrösön kétféle haszonbérleti szerződés volt
általános: az egyiket azok kötötték, akik maguk is gazdálkodtak - ekkor a bérösszeget általában valamilyen
terményben vagy pénzben állapitották meg -

,

másik eset-

ben pedig a bérbeadó maga nem gazdálkodot, csupán a haszonbérből kivárat megélni. Ekkor a haszonbér összegét a
legkülönbözőbb terményekből és készpénzből állitották
össze, mely a bérbeadónak csaknem a teljes háztartását
közvetlenül ellátta. 1925-ben egy holdas birtok bérleti
feltételei voltak: 10 q búza, 115 q rozs, 5 q árpa, 15 q
tengeri, 5 q burgonya, 160 kg-os hizott disznó, 2 db 8
hónapos malac, 2 db bárány, 40 pár csirke, 3 pár pulyka,
2 pár lúd, 2 pár kacsa, 300 db tojás, 300 liter tej, 1 litertejfel, 2 kg túró, 1 kg vaj, 2 kocsi alomszalma, 22 napon át fuvar, 15 kg mák, a bérlő eltartotta a bérbeadó
tehenét, viselte a közterhek egyharmadát és fizette a biztositást. 17 A bérleti szerződésekben azonban csak a legkisebb bérleti dijat rögzitették: a bérlő esetleges állatszaporulataiból - az eredeti szerződésen felül is -köteles volt a megfelelő részt a bérbeadónak átadni. / Az
esetleges szaporulatot a bérbeadó rendszeresen ellenőrizte.../
A birtokviszonyok ismertetésénél szólnunk kell az
ellenforradalmi propaganda által nagyjelentőségünek beállitott u.n. Nagyatádi földreform végrehajtásáról is. Az
1920. évi XXVI. tcz. célkitüzéseiben Rlsőorban a hadirokkantakat, hadiárvákat, foldnélküli gazdasági munkásokat
kivántá megváltás utján földhöz juttatni. A körülménnyel
és hosszadalmas eljárás során a város Pótharaszt pusztá-
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jából 42 db kishaszonbérletet alakitottak ki, de arról
tulajdonosaik rövidesen lemondottak és 1934—ben a város
adta ki ujból szabadkézből e bérleteket. 18 A " földreform" során Nagykőrös közigazgatásán belül mindössze 7
arra alkalmasigénylőnek" juttattak összesen 49 kh—t, a
tényleges forgalmi áraknál 4o-50 %—al alacsonyabban. A
földbirtokkisajátitási eljárás összesen 6 birtokos ellen
indult meg, melynek következtében 91 kh—t lehetett vola
kiosztani. 19 A város vezetői a szerény mérvü "'f öldref orm"okaként hozták fel, hogy a sok törpe és kisbirtok
miatt nem lehet jelentős földmegváltási eljárást folytatni, Véleményünk szerint azonban a rendelet tudatos végre—
nemhajtását kell feltételeznünk. Ezt támasztja alá a
polgármester 1922. május 3—án kelt megjegyzése is, amikor a földreform végrehajtása tárgyában kiadott pénzügyminiszteri rendeletre a következőket irta: " Ez a rendelet kihirdetése csak zavarokat váltana ki, ezért irattárba teendő. t920 Lényegében hasonlóan foglalt állást a város képviselőtestülete is. t` A földbirtokmegváltási eljárás szükségtelen Nagykőrösön, mert itt a földbirtokmeg —
oszlás ideális, minta lehet az egész ország számára.''...
" a törpe és kisbirtokok itt minden korlátozás nélkül
adhatók—vehetők, itt mindenki vehet és vett is földbirtokot, aki szorgalmas munkával gyüjtött tőkéjét ilyen irányba óhajtja befektetni." 21 Kétségtelen, hogy az I.
világháború utáni években a birtokforgalom csökkent, de
ennek okát a pénz romlásában és a pénzintézetek tőkeszegénységében látták. Összefoglalva álláspontjukat:
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" Nagykőrösön szabadkézből, árverésen vagy állami elővárárlással az arra érdemesek mindegyike földhoz juttatható, amélkül, hogy e célra a megváltási eljárást elrendelni kellene." — irták 1923—ban a város vezetői. 22 A
város vezetőtestületének ilyen értelmű állásfoglalása után természetes, hogy az ellenforradalom földreformja
sem a gazdasági, sem pedig a társadalmi életben nem hozott változást.
Az ellentmondó adatok és a más—más felvételi szempontok megnehezitik a gazdasági válságnak a birtokviszonyokra gyakorolt hatásának a vizsgálatát is. 23 Tény az,
hogy Nagykőrösön a földárak — dacára zömmel rosszabb minőségüknek — mindig valamivel az országos átlag fölött
voltak és ez a gazdasági válsúg ideje alatt is igy volt.
Ugyanakkor a föld ára már a válság első éveiben is jeelentős mértékben zuhant. Az Alföldi Pénzintézet R.T. nagykőrösi vezérigazgatója irta a polgármesternek 1931—bent " A
föld ára oly mélyre zuhant, hogy egy eredetileg 25 % teherrel terhelt földbirtok a tulajdonos szempontjából elveszettnek tekinthető, mert a tulságosan magas kamatokkal,
a felemelt közterhekkel és a magas termelési költségekkel,
a termelvények leromlott értékesitési lehetősége folytán
nem tud megbirkózni. Adósságaitól pedig nem tud szabadulni, mert a birtok, a lezuhant földárak mellett is nehezen,
vagy egyáltalán nem értékesithető, mert nincs vevő; ámbár
maga az eladás is a gazda teljes tönkremenetelét jelenti. „24
A nagykőrösi birtokviszonyokra mindig jellemző

- 24 volt az élénk ingatlan- és birtokforgalom. A gazdasági
válság hatására a birtokvásárlás és csere jelentős mértékben csökkent. A Polgármesteri Hivatalban vezetett ingatlanvagyonátruházási illet éknyilvántartás adatai szerint
1928-ban 4.734.800 pngő értékü ingatlan cserélt gazdát,
és ez az érték a válság évei alatt igy alakult: 1929-ben
még 4.641.133 pengő, 1930-ban 3.702.067 pengő, mig a
válság mélypontján, 1933-ban csak 1.356.733 pengő. Ezt követően az érték már emelkedő tendenciát mutat. 25 Ezek az
adatok azonban csak tájékoztató képet adhatnak a valódi
forgalom nagyságáról. A földárak zuhanása következtében
az értékcsökkenés nem arányos az ingatlan területek változásaival, igy valójában nem olyan mennyiségü föld eladással számolhatunk, mint azt az ingatlanérték kimutatás
sejteti. Hasonlóan fenntartással kell elfogadnunk a tanulmány ciniében feltüntetett t' Lo év alatt az összes ingatlanok 34 %-a cserélt gazdát Nagykőrösön" megállapitást is,
mert ez az adat szintén az ingatlanforgalmi érték. változásaiból levont következtetés.
A válság legérzékenyebben az önálló kisbirtokkal
vagy bérlettel rendelkező réteget érintette, igy - a megélhetési szükség kényszeritő hatásara - elsősorban ezek
a birtokok kerültek eladásra, illetőleg árverezésre. U gyanakkor a tulajdonost cserélt ingatlanok összértékéből
jeletős mennyiséget levon az a tény, hogy a sulyos adósságokkal terhelt kis birtokok lén-regesen olcsóbban találtak
vevőre. A földárak még 1933-ban is csökkenő tendenciát

-25mutattak és csak 1934-ben - elsősorban a gazdavédelmi
rendelet megjelenése után, a védett földbirtokrendszer
kiépülése következtében - tapasztalható 5-10 %-os f öldáremelkedés. 26
A földbirtok eladósodása a törpe- és kisbirtokok körében
volt a legjelentősebb. Az egykorú tudósitás szerint
"Nagykőrös birtokállományából minden 12-ik el van adó sodva" 27 , de ebben a számban csak azok szerepelnek, akik
adóssága a kataszteri tiszta jövedelem 15-szörösét meghaladta - vagyis akik teljesen el voltak adósodva. Ugyancsak itt vannak nyilvántartva azok, akiknek ugyan tetemes
adósságuk volt, de nem kérték birtokuk védetté ngilvántartását. A " minden 12-ik birtokon" lévő adóteher mintegy 4,5 millió pengő értéket jelentett, de az egykorú fmrrás megjegyzi, hogy ez az összeg a valóságos adótehernek
csak mintegy 1/4-ét képezi.
A nagykőrösi földbirtokok katasztrófális mérvü aladóso-

dását mutatja az 1934. tavaszán védettnek nyilvánitott
földbirtokok igem magas száma is. 26 Ekkor a város határának 10 %-át nyilvánitották védetté. A védetté nyilvánitott birtokok százakékor aránya az egyes birtoknagyságok szerint a következőképpen alakult: a 87 db 100 kh-n
felüli birtok 9 %-a, az 50-100 kh- as birtokok 10 %-a,
a 10-50 kh-as birtokoknak ugyancsak a 10 %a-, az 1-10
kh- asoknak 9 %-a, mig az 1 kh-on aluli birtokok 23 %-a
lett védetté nyilvánitva. Ha figyelembevsszük, hogy a

-26-

mintegy központi védelmet jelentő " védettséget" elsősorban a tehetősebb gazdák tudták " megszerezni", megközelitő képet alkothatu k a nagyszámu kisbirtok eladósodásáról. Az egykorú tudósitó is megjegyzi, hogy a védetté nyilvánitott birtokosok 25-%-a a válság nélkül is tönkrement volna, mert könnyelmüek vagy mert nem értenek a
gazdáékodáshoz, viszont - többnyire van pénzük: ügyvédek,
orvosok, iparosok. 29 A birtokok eladósodásának mértékét
a Nagykőrösi Hiradó a birtokkategóriákon belül egy-eg y

.

holdra számolta ki. 3° Számitásai szerint az 5 holdon aloli birtokokon egy-egy holdat 1034 pengő, az 5-10 kh
birtokok között 730 pengő, 10-20 kh nagyságú birtokok között egy-egy holdat átlag 570 pengő adósság terhelt.
Ugy véljük, hogy az évszázadok óta lényegében megszilárdult birtokstruktúra

és birtokpolitika következmé-

nye, hogy a jelentékeny összegit adósságokkal terhelt egyes birtokok nagyrésze mégis megmaradt önálló egységként.
1933—as adataink csupán az 5-10 kh-as birtokkategóriában

jeleznek 120 önálló birtokmegszünést és 1 középbirtokot,
amelyek együttes területe 2158 kh volt. Ez a felszabadult
földmennyiség a 20-100 kh-as kategóriákba került, a Nagykőrösön leggazdaságoabbnak tünő kisbirtokok tudatos kialakitását bizonyitva.31

-27—

2./

A mezőgazdasági népesség összetétele

A korábbiakban részletesen ismertetett birtokviszonyok és foglalkozási statisztikák egyértelmüen megmutatták városunkban a mezőgazdasági népesség kiemelkedő társadalmi jelentőségét. A város lakosságának több mint 2/3
része közvetlenül az őstermelésből élt és a fennmaradó
1/3 rész is szoros kapcsolatban állt a mezőgazdasági termeléssel. Egyrészt ugy, hogy közvetlenül a mezőgazdaság
terményeivel foglalkoztak, azzal kereskedtek, vagy azt
dolgozták fel, másrészt viszont akiknek fő jövedelmi forrásuk, illetőleg megélhetésük nem a földmüvelésből illetőleg feldolgozásból származott, azok nagy részének is
volt kisebb nagyobb birtoka, kertje és maga is állitott
elő mezőgazdasági terményeket. Ezek a kiskertek, " birtokok" az iparosok, az értelmiségi vagy tisztviselői foglalkozásúak külterületi tanyái általában szőlőkertek voltak,
ahol jelentékeny mennyiség szőlő— és bortermelést folytattak. Általános volt , hogy ezeket a "birtokokat" haszonbérbe vagy részesmüvelésre kiadták / felesbe, vagy
a kert zöldségesterületeket harmadosba/, de elterjedt
volt, hogy teljess egészében napszámosokkal müveltették
meg.
A statisztikai adatok szerint a nagykőrösi mezőgazdasági népesség összetétele a következő volt: 32
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Az 1941. évi statisztikai kimutatás a 19.276 fő
mezőgazdasági népességet más csoportositás szerint adja meg. Ekkor a birtokosok és bérlők / önállóak, segi —
tő családtagok és eltartottak/ együttes száma 10.563, akik a birtokok nagysága szerint a következőképen oszlottak meg:
0 — 1

kh—on gazdálkodó
népesség

1232

/11,66 % /

1 — 3

"

1924

/18,21 % /

3 - 5

"

1319

/12,48 % /

1549

/14,66 % /

5 - 10

10— 20

"

1808

/ 17,11 % /

20-50

"

1866

/ 17,66 %/

50 fölött

"

807

/

7,6 % /

58

/

0,5 % /'

Egyéb önálló
és segitő
családtagja
10563

100 %

A táblázatok vizsgálatakor kitünik, hogy a mezőgazdasági népességen belül az önálló birtokosok és bérlők
aránya lényegesen nem változott. 1910—ben 15,48 %,
1920—ban 15,51 % és 1930—ban 16,72 %—a az összes mezőgazdasági népességnek. Bár az 1941. évi összeirás ilyen
jellegü vizsgálatot nem tesz lehetővé, a város gazdasági
viszonyainak jelentéktelen mérvü változása alapján, valamint az önállóan gazdálkodó népesség számának növekedéséből feltételezhetjük, hogy 1941—re az önálló birtokosok és bérlők aránya kismértékben, de tovább növekedett.

— 30 —
Atermelést közvetlenül segitő családtagok és az eltartottak számához viszonyitva az önállóak százalékarányában 1930—ra és az azt követő években következett be
változás: az 1920: évi 39,22 illetve az 38,25— %—ról
1930—ra már 44,8 %—ra nőtt az öbállóak aránya.
A mezőgazdasági népesség társadalmi viszonyaira a —
zonban a legjellemzőbb a birtokosok és a bérlők, vala —

mint a földnélküliek, a törpebérletből, részesmüvelés —
ből vagy napszámból élő mezőgazdasági cselédek és földmunkások .az összes mezőgazdasági népességhez viszonyi —
tott arányának vizsgálata.
1920

1910
Birtpkos és bérlő
/ segitő családtagok és eltartottak
együtt/
mezőgazdasági cseléd

54,75

% 56,1 %

16,8 %

MEZŐga zda sági
munkás

%

12,8 %
31 %

1930.
54,1

1941

%

54,8

12,8 %
33,1%

fisak a külterületi lakosságmt tekintva 1930—ban az őstermelésből élt az össznépesség 93,3 %—a, melynek 54,41 %—a
volt önálló birtokos és bérlő, 19,33 %—a cseléd és 26,3
%—a a mezőgazdasági munkás.
Valamennyi statisztikában a birtokos és bérlő együtt
szerepel, társadalmi jogállásuk is azonos volt. A kortárs
Galántai a gazdák rétegén belül a birtokosok és bérlők
arányát kétharmad—egyharmad arányban jelölte meg. 33

%

— 31 —
Nagykőrösön a staisztikai öss zeirá°okban szereplő
mezőgazdasági cselédek és napszámosok lenetékeny része
sem volt teljesen nincstelen: legtöbb közülük törpebérlő, vagy a családtagog intenziv kertgazdálkodást folytattak a házak körüli ksikertekben. Ez a réteg a társadalmi bázisa a feles vagy harmados bérleteknek is: felesbe a szántóföldi növényeket, mig harmadosba inkább
a kert zöldségeket, kerti növényeket müvelték. Az I.
világháború hatására a mezőgazdasági cselédek számaránya csökkent a mezőgazdasági munkások javára, majd a
két világháború közötti időszakban a mezőgazdasági munkások létszáma tovább nőtt. E tény oka a mezőgazdasági
termelés Nagykőrösön történő lassú kapitalizálódása
volt. A mezőgazdasági cseléd ugyanis személyében is függött kenyéradő gazdájától, annak állandó és kiszolgáltatott alkalmazottja volt, akinek rendszerint már az apja —
sőt nagyapja is ugyanannál a gazdánál dolgozott. Galántai is emliti idézett munkájában: " Ma már általában az
a helyzet, hogy a régi értelemeben vett hüséges cselédek
kiveszőben vannak." 34 A mezőgazdasági munkás viszont személyében szabad, szabad munkavállaló, aki a számára legkedvezőbb bérfeltételek mellett bocsátotta áruba munkaerejét. Ennek következtében jóval nagyobb kockázatot
— a munkanálkmliséget is vállalta.
A nagykőrösi mezőgazdasági népesség szerkezeti öszszetétele rendkivül változó volt, illetve az egyes rétegek jelentős százalékban átmeneti állapotot mutatnak.35

- 32 Hibás képet kapunk, ha pl állandónak tekintjük a törpebérlő vagy a nincstelen mezőgazdasági munkavállaló, a
mezőgazdasági cseléd és a mezőgazdasági munkás kategóriáit. Elég volt egy kedvező vagy kedvezőtlen mezőgazdasági év, hogy a nincstelenből bérlőt esetleg gazdát,
vagy gazdából nincstelent csináljon. Erdei Ferenc forrásértékünek tekinthető Tanulmányában / Futóhomok/ a leegyszerüsitett "társadalmi ranglétra" a következő: a sokgyermekes törpebirtokos vagy nincstelen napszámos fia iskola után - vagy a legtöbbször már közben is - teheneket
, jószágokat őriz, segit a családnak, majd kocsis, kisbéres lesz a gazdánál. Katonaság után napszámos, majd
konvenciós cseléd vagy kertész. iUgyes gazdálkodással
zöldsége° majd részesbérlő, a későbbiekben pedig törpebirtokossá válhat.
Hangsulyozni szeretnénka azonban, hogy Erdei Ferenc itt
a felemelkedés utját és lehetőségét mutatta be. Kétségtelen, hogy a nagykőrösi nincstelenekben igen erősen élt
a felemelkedés vágya, ezért állandóan küzdöttek, kuporgattak, önmagukat és családjukat sem kimélve erejük végső megfeszitésééig dolgoztak, de a voltaképpeni felemelkedés csak keveseknek sikerült. A. nincstelenek döntő többsége egséz élete fáradságos munkájával sem tudott anflyit
szerezni, amellyel a társadalmi ranglétrán feljebb léphetett volna.
A legnehezebb körülmények között a tartósan tanyán
élő, több évre vagy egész ééletre leszerződött cselédek
voltak. Elszigetelten éltek - egyik tanyag messze volt

- 33 a másiktól — a szántóföld, jószág vagy a

szőlő gondaja

pillanatra sem enegedte őket fellégezni. Általában éves
szerződéseket kötnek, de a leggyakrabban ezeket megujitották, igy munkaviszonyuk mintegy"állandósult." IVlunkájuk ellenértékeként éves konvenciót kaptak, vagy ahogyan
azt nevezeték " knmmenciót". Életviszonyaikra jellemzóen világit rá egy — a polgármester által tipikusnak
mondott — konvenciós cselédszerződés. Torma Sándor 3. járási mezőgazdasági cseléd, 8 gyermeke van, " és bár a
különben bőségesnek nem mondható kommenciója van, nem
tud kellőképen megélni, gyermekeit táplálni és ruházkodni." A 8 gyermekes cseléd éves kommenciója 9f 10 q rozs,
13 kg főzelék, 13 kg szalona, 13 kg só, 1 hold dézsma
nélküli föld, melynek minden igás munkáját a gazda adja,
1 tehenet ad a gazda fejésre. Ezen kivül aratás külön
szerződés alapján, amellyel mintegy 5 q gabonát keres,
továbbá lakás, fütés. Ők adnak kanászt és gulyást, a
10 és 14 éves gyermekeiket." 36 A vármeg; ei szociális
titkár véleménye: ha ez a konvenció az aátlag, az .nagyon
rossz, " mert olyan alacsony, hogy nem 8 családos cselédnek, hanem gyermektelennek is csak éppen, hogy a létminimumot biztositotta. Ez a cselédbér — mindent összeadva — még az 500 pengőt sem éri el, tehát a legalacsonyabbak közé tartozik, amit ebben a megyében fizetnek." 3?

A konvenciós cselédek helyzetét Erdei Ferenc a feudális
kori kuriális jobbágy helyzetéhez hasonlitja: " Teljesen alkalmazotti viszonyban áll, hajnalban görgetnek az
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ablakán és összes " élvezett" jogositványai és konvenciói nem tesznek ki többet 45 pengő évi bérnél, ami egymagában eléggé jellemzi életnivójukat." 38 Családjukra
jellemző, hogy sok gyerek van, ami elősegitette a család felemelkedését: több jószágot tudtak gondozni, ellátni. Elméletileg a konvenciós cselédnek is meg volt a lehetősége a kiemelkedésre: az egy vagy másfél hold szabad
veteményezésü föld, amelynek a segitségével - szerencsés
esetben tőkét gyüjthetett.

A teljesen vagyontalan mezei

és kerti , munkások - a statisztikákban a mezőgazdasági
munkások - alkották - Erdei Ferenc kifejezésével - ammezőgazdasági proletariátust. 39 Megélhetésük alapvetően
a napszámba járás volt. Jelentős részüknek az év nagy
részében " állandó helye" volt, ugyanarra a 6-8 helyre
jártak minden évben. Kisebbik részük azonban ténylegesen
a napi napszámbérekből élt. Ők azok, akik naponta kiállo4
tak a " Köpködőre", / a mai Szabadság tér délnyugati sarkára, a volt Postapalota elé/ és várták, hogy legalább
naponként munka&lkalmat kapjanak.
A kerti termelés jövedelemet, az exportkereskedelem és a
gyümölcs- zöldségfeldolgozó ipar viszonylag számos munkaalkalmat adott számukra. Ezért irta a polgármester 1929ben kelt bizalmas jelentésében: " A mezőgazdasági munkások száma arányos a munkaalkalmakkal, igy a helyzet általában véve kielégitő." Ugyanakkor azonban kénytelen elismerni, hogy az év bizonyos szakszaiban egyes munkáscsaládok nélkülöznek, mert a gazdák csak saját családtagjaikkal illetve cselédjeikkel dolgoztattak.

A kerti munkák

nagyjából egész évre eloszlottak és a napszámos holt sze-

- 35 ionban 1,50 2 pengőt, idényben 3-4 pengőt is keresett
naponta - jó évben, pl 1937-ben. A gazdasági válság idején azonban, amikor a gazdák. a cselédek és napszámosok alkalmazását jelentősen csökkenették, a napszámbérek is lényegesen alacsonyabbak lettek. Igy 1930-ban
1268 mezőgazdasági munkaadóval 2838 gazdasági cseléd
és 3883 mezőgazdasági munkás állt szemben. 40 Ekkor nem
volt ritka a 30-40 filléres napszám sem, és ez az összeg
az esztendő nagyrézében 70-90 fillér között mozgott.
" Rossz esztendőben " a gazda csak akkor fogadott napszámost, ha a munkát a családtagok és cselédek nem tudták elvégezni. Erdei szerint ez a réteg öntudatos, van
igénye és törekvése.

Szocialista nem-sok van köztük,
szervezeteik sincsenek, de sorsukkal elégedetlenek.'* 41

A nincstelenek között átmeneti kategóriát alkottak
a zöldségesek, a kapások és a ker•téstek. A kertészek
kivételével gyakorlatilag állandó munkahelyük volt,
zöldség- és a szőlő müveléséhez speciális tudással rendelkeztek. Viszonyla legbizonytalanabb helyzetük a ker-.
tészeknek volt. / Nagykőrösön a " kertész" fogalom nem
volt általános használatban, őket is egyfajta kommenciósoknak tartották, a statisztikákban a mezőgazdasági munkások rovatában szerpeltek.7 A kertészek meghatározott
időre a gazda tanyájáng különböző feladatokra voltak leszerződve. Nagykőrösön két változata vaolt: az egyik a
szabadkertész, aki csupán " őrizte" a gazda távollétében
a rábizott tanyát. Emellett ő alkalmi napszámos vagy ré-
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szesmunkát vállalt, akár annál a gazdánál, akinek a
tanyáján lakott, akár másoknál." Lakó volt, nem pedig
elszegődött, leszerződött alkalmazott 4942 Általánosabb
volt a konvenciós kertész /ttkommenciós cselédit/, aki
elszerződött a gazda tanyájáraés csak e szerződés kötelezz bizonyos szolgálatra. Tanyán éltek, kaptak lakást,
párszáz négyszögöl feles' földet müvelte és állatokat tartottak. Gyakori, hogy állandó házuk is volt a városban,
vagy pedig életcéljük az, hogy a városban tudjanak letelepedni.1931. január 1 — december 31—ig terjedő időre
Takács Pál nagykőrösi lakossal és kél társával, tehát
összesen 3 munkavállalóval, a következő szerződést kötötték: Takács Pál vállalta et atetétleni birtokon végzendő munkálatokat másodmagával és egy gulyással, ki az
ott lévő marha őrzését végzi nyáron, télen etetésétet...
Összbér hármójuknak: 24 q rozs, 12 q buza, 4 q árpa,
36 kg só, 36 kg szalonna, 36 kg főzelék / bab és köleskása 1600 ❑ öl kommenciós kukorica, 400 ❑ öl kommenciós
burgonya, 250 ❑ öl kommenciós apróvetemény és 150 ❑ öl
kommenciós répaföld." A pénzbért negyedévenként és utólag fizették, összege 6 q rozséval volt egyenlő. Ezen
kivül kaptak fejésre 1 tehenet, egy esztendőre, tarhattak 2 db kocát szaporulataival együtt, pulykát felében,
minden 20 darabra adott a tulajdonos egy véka kukoricát.
Csirkét tetszés szerint tarthattak, viszont kötelesek
adni 60 db csirkét és 200 db tojást. A kerbszek saját
céljukra / vetésre, kapálásra, törésre/ kaptak 6 munka-

- 37 napot szabadnapként. A birtokon lévő tanyaépületben —
egy szoba, egy konyha és egy padlás — éltek, melyet a
disznóóllal és az istállóval együtt májusban és szeptemberben betapasztani és kimeszelni kötelesek voltak. 43

A kertészek általában nem magányos munkavállalók, többnyire saját állatállománnyal is rendelkeztek, magukat a
gazdával szemben állandó és személyes szolgálatra nem kötelezték, és lehetőségük volt bizonyos önálló gazdálkodásra. Igy előléphetett felsbérlővé vagy haszonbérlővé, ami a felemelkedés egyik fontos lépcsője volt. t 4 Jó
év után számosan közülük városlakó zöldségesek, törpebirs
tokosok, szőlősgazdák lettek. / de helyükbe mindig ujak
léptek?/ Ugyanakkor a társadalmi mozgás ellenkező irányu
is volt: a család megszaporodott és igy a teljesen nincstelen munkások sorsára .utottak. A kertész gyermekei kanászok, gulyások majd béresek lettek, 14-15 éves korukban pedig már a kapa mellé álltak. Erdei ezt a réteget
találta a legváltozóbbnak, a legmozgékonyabbnak:" A feltörekvők hada ez, s szigorú sorsukata fölemelkedés reménysége teszi ulviselhetővé." 44
A nincstelen " stakmunkások" a kapások és a zöldségesek voltak.Azok a birtokosok, akik különböző okokból
szőlőiket nem maguk müvelték, kapást alkalmaztak. Általában szintén egy egész család vállalkozott 4-5 hold
szőlő müvelsére. Meghatározott évi konvenciót kaptak,
amely átlagosan valamivel magasabb volt, mint a többi
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rétegé: a gazda jobban " féltette szőlőjét, jobban megfizette a gondos kezelést. Munkájuk nemcsak a szől ő müvelésére, hanem a már kész bor kezelésére /szürésére, lefejtésére/ is kiterjedt, amit már többnyire a gazda házájánál vagy pincéjében végeztek el. Lakásuk legtöbbször
a szőlőkben lévő kunyhókban volt — munkájuk leginkább
ide kötötte őket — de általában a városban laktak. Erdei
megfigyelése szerint ez a réteg viszonylag hamar juthatott önálló gazdálkodási lehetőséghez, részesmüvelés
vagy szőlőbérlet formájában. " A szőlőskert vonzó kör —
nyezete és a kemény de nem robotos kerti munka nyugalmassá teszi őket. `t45 Politikia mayatartásuk általában
a mindenbe belenyugvó, békés emberé, nem lázongó és nem
követelőző, a többség nem kivánt sorsán változtatni.
Már némi vagyonnal rendelkezett a zöldséges kisparaszt, vagy `° kertmüvelő vállalkozó", aki haszonbérelt
vagy harmadosban müvelt földeken salátát, paradicsomot,
uborkát vagy dinpyét termesztett. A zöldséges mar nem
alkalmazott, önállóan gazdálkodott. Szerzett sajátjának
egy kis parcellát és ehhez ragasztgatta később — már mint
" birtokos" az ujabb és ujabb négyszögöleket. Hozzászokott a kockázathoz, nem szerette a fegyelmet, nem szivesen társult. Eagatartása erősen ellenzéki, de ez nem politikai meggyőződést takart. Nem hitt az állami beavatkozásban, mert ugy tapasztalta, hogy az rajta nem sokat regit. " Szivében anarchista, anélkül, hogy tudná, mi fán
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A birtokos gazdarétegen bd.ül két alapvető tipus
található: az egyik az önállóan gazdálkodó, esetlegesen
cselédjeivel és egyéb alkalmazottaival kint élt a birtokon, müvelte gazdaságát. Másik esetben a tulajdonos
gazdaságát béreb vagy haszonbérbe kiadta és csupán annak jövedelmeiből élt. Gyakori bérbeadó volt maga a város is, de a birtokosok is szivesen éltek ezzel a jövedelemszerzési lehtőséggel. A nagykiterjedésű, gyakran
több száz holdas gazdaságokat is kiadták.mint bérletet
összes felszerelési tárgyaival együtt, több évre / pl a
város Pótharasztot 6 évre/
Harmados bérlet csak a kerti kultúrák esetében
volt általános olyan formában, hogy a felsbérlet egyik
felét tovább osztották és itt folytatták a zöldségtermelést. Ez már átvezet a kishaszonbérletek formájához,
amikor egy kisbirtok egy részét adták bérbe, de csak a
földterületet, ingatlan felszereléseket nem.

A bérlő jövedelmének növekedésekor igyekezett a bérletből megszabadulni és - anyagi lehetőségeihez mérten saját földtulajdonhoz jutni.Ez eleinte további feles
vagy harmados részesmüvelést jelentett, de a későbbiekben több kisebb parcella vásárlásával saját gazdaságot
is ki tudtak alakitani. A bérlőkből tulajdonossá váló
tendencia - a feles, harmados részesmüvelés közbeiktatásával - az első világháborut követő esztendőkben vált
általánosabbá. Korábban a feles, harmados müvelőből lett
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a bérlő és fölgyarapodva vált földtulajdonossá. 47
Nagykőrösn a birtokosok és a bérlők - a gazdák társadalma igen változatos és szélesskálájd képet ad.
Abból a kényből, hogy a város határában egy kézben óri.
ásbirtokok nem voltak, következett,hogy a törpe- kis- és
középbirtokos bérlők rétege a gazdatársadalmon belül
viszonylagosan egysége képet alkotott. / A város határában 1000 holdon felüli birtok magánkézben nem volt.
500 kh-on felül is mindössze 6 gazdaság volt: Ináresi
Farkas László 99 2 kh, So6S László 976 kh - ebből a csernői határrészben225 kh szőlő - Beretvás János 752 kh,
M. Kovács Károly 687 kh, Gáll Dezsőné 559 kh, Dr. Simon
gyuláné .z=; 549 kh./ 48
A nagykőrösi gazdatársadalom politikai szempontból is lényegében egységes. Erdei Ferenc figyelmeztet,
hogy a nagykőrösi gazdák jelentékeny hányadukban zsellér eredetüek, és ezt nem felejtették el: közösséget vállalnak a kisebb gazdákkal vagy törpebirtokosokkal. 49 Ez
a közösség adódott az azonos életformából, az azonos termelési és értékesitési gondokból és egységes politikai
magatartsába - ellenzékiségbe - torkollott. Erdei irta: " A kisgazdapolitika olyan, mint a korábbi parasztzendülések: nem akarják a társadalom rendjét átalakitani,
csak mekorrigálni."'F°
A nagykőrösi gazdák életformáját sajátos "'<<kétlakiság" jellemzet:a városban éltek és csak a fontos munkák
idején voltak a tanyán az alkalmazottakkal. A gazdák e
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kétlakiságát mindenkor a pillanatnyi gazdasági helyzét
befolyásolta. Az I. világháborút közvetlenül követő értékesitési konjunktura hatására a " luxusra hajló" tanyai birtokos lakosság a városba költözött, ezzel helyet
adva a városból kiköltöző konvenciós rétegnek. Amikor
az értékesitési lehetőségek megromlottak — pl a gazdasági válság idején — egyre—másra költöztek ki — vissza —
a tanyára. Ugyanakkor a tanyáról ily módon kiszorult cselédség a jobb megélhetés, több munkaalkalom reményében
a városba költözött. 51 A gazdasági válságot követő — alapvetően konjunktúrális, de bizonytalan értékesitési lehetőséget nyujtó években — a nagykőrösi gazdák már egészen
más okból"költöznek." Erdei Ferenc a 30 holdas gazda megváltozott életmódjáról és gyökeresene más társadalmi igényéről irta: " Miért nem tudja a harminc holdas gazda,
hogy gyermekei mire születnek, s miért óvakodik születésüktől? Csak a legszükségesebb ideig lakik a tanyán, mihelyst csak teheti, hazamegy a városba, fölhágy a gazdálkodással... folytassa a gyerek... hátha ő majd értelmit
látja... Egyleti kocsmás üldögélő lesz a gazdából, aki
a reménységeket mind föladta már, a lánya suszter vagy
csendőr felesége, a fia állástalan tanitó, s a napok közt
valami nagy ür tátong: miért? és hová?" 52
Az önálló birtokosokat és bérlőket a vagyongyarapitási és felemelkedési vágy üzte, hajtotta.'" Polgárosodni szeretne ez a nép, kilépni paraszti alárendeltségéből, de mivel ezt hosszasan hiába követelte, visszaforditaja a paraszt minőséget: öntudattal és harcosan vállalja azt."53
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Ez a réteg a vezetője az ellenzéki politikának, amelynek alapja azonban nem a politikai meggyőződés, hanem
az ellenzéki magatartás — mindenekelőtt a város vezetésével szemben. Ez a réteg az, amely követelte az elismertetést és a vezető szerepet a város társadalmában — sőt
az országos ellenzéki pártokban is. Egységesen sorakoztak fel a különbző kisgazdapártokban, de a harcot csak
a városi politika szintegén kivánták megvivni. Nem igen
voltak hajlandók tudomásul venni, hogy a nehézségek és a
sikertelenségek okai tul mennek a város határán, a város
vezetőségének hatáskörén.
A város jószemü szociográfusa a II. világháborút
megelőző években a város társadlmának komro képét látta:
" Ma sem nyugalmas a város élete. A termelés és értékesités gondyljai ránehezülnek a társadalomra s a parasztság
türelmetlen és forrongó

saját létét és polgároso-

dását félti.... Ez az önvédelem a fő tényezője e paraszti öntudatnak s a különféle ellenességek csak esetleges
megnyilatkozásai. 54

3./ A termelési szerkezet

és

a szántóföldi

növénytermesztés
Nagykőrös mezőgazdaságának fejlődése hasonló a
Duna—Tisza közi mézővárosok fejlődéséhez. E városokra
jellemző, hogy a mult század közepéig a nagy kiterjedé-

sü puszták állattenyésztő központjai voltak, ugyanakkor
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jelentős szőlő- és gyümölcstermelés volt a város köri?li szőlőhegyekben. Az óriási tanyavilág kialakulása
nyomán - a nagykiterjedésü legelők fölosztása következtében - a szántóföldi termelés jelentősége megnövekedett.
Nagykőrös város közigazgatási határán belül a földterület százalékos megoszlása müvelési ágak szerint a
következőképen alakult: 55
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A táblázatban közölt adatok azonban csak bizonyos kritikával és csupán általános jellemzőként fogadhatók el. Nehézséget jelent mindenekelőtt, hogy az egyes müvelés ágak a négy évtized során maguk is változásokon mentek át,

és

ez az átmenet mindenekelőtt a

"legérdekesebb" kategóriában, a szántó, a kert és gyümölcsös, valamint a szőlő csoportjaiban jelentkezik.

-44Vidékümkön a gyümölcsfák nagy része a szőlő közé volt
telepitve, összefüggő, zárt gyümölcsös telepitésére csak
a gazdasági válság után történtek kisérletek. Ezért jele
jelentőséghez képest - meglepően alacsony a gyümölcsös
terület aránya. Ugyanakkor figyelmbe kell venni, hogy a
staisztikákhan a házkörüli " kiskertek" - Nagykőrösön
a kerti termények fő termő helye - nem szerepelnek termőterületként. Kétségtelen, hogy ezek többnyire kicsiny
területek - alig egy-kétszáz ❑ ölesek -, de a gazdasági
és társadlmi jelentőségük - a zölség- gyümölcs- és szőlőkultúra következtében - lényegesen nagyobb, mint ahogyan azt az alig félszázaléknyi érték sugallja.
Nehézséget jelent továbbá, hogy a mezőgazdaságilag
hasznosított terület / 1895-ből és 1913-ból csak ezek álltak rendelkezésünkre/, bizonyos kategóriákban feltünően
nagy százalékarányt tüntetnek fel. Az I. filágháború és
a forradalmak hatására a mezőgazdasági müvelés szerkezete nem módosult olyan jelentős mértékben, ahogyan azt az
arány mutatja. A szántóterület csökkenésével számolnunk
kell / elsősorban a férfimunkaerő jelentős csökkenése a
világháború alatti, de a jelentős mérvü csökkenést az
erdőterületek nyilvántartásba vétele jelentette. Hasonló
okra vezethető vissza a legelő százalékarányának csökkenése is - ilyen jelentős arányban. Az 1930-as években
vidékünkön is nőtt a szántóterület aránya - elsősorban
a rét és a legelő " rovására".
1920-ból állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek a müvelési ágakat az egyes birtokkategóriákon belül is csoportositja.56
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Vizsgálata a gazdálkodási szerkezet nagykőrösi jellemzőire mutat rá. A szántóterület legnagyobb része / 27,8
%—a/ a 100-500 kh—as, valamint a 20-50 kh—as /23,5 % /
birtokkategóriába tartozott. A 8 kh—nál kisebb birtokkategóriában a szántóterületnek csak 9,7 %—a tartozik.
/ Megjegyezzük, hogy e birtokkategóriába tartozik a birtokok több, mint 70 %—a!/

A törpe— és kisbirtokkategó-

riában a kert— és szőlőterület százalékos részesedése a
legjelentősebb: a 8 kh—nál kisebb birtokokon található a
kertmüvelés 43,22 %—a valamint az összes szőlőterület
44,23 %-a. A 20-50 kh—as birtokok között jelentős a részesedése a kertnek /13,22 %/, a szőlőnek /16,5 %/ éti s
a rétnek. /27 %/.
A város mezőgazdasági szerkezetére jellemző és
átfogó képet a vetésterületen belül az egyes müvelési
ágak területi változásának figyelemmel kisérése ad.
Ez adja meg, ugyanis a mezőgazdasági termékszerkezetet,
amely az egyes piaci hatásoknak közvetlenebbül ki volt
téve, azokra érzékenyebben reagált. Az egyes növények
vetésterületének aP4a5=a alakulása és értékesitési lehetőségei pedig a városi társdalom szerkezetét szabályozták. Táblázatunk a szántóföldön főterményként termelt
gazdasági növények vetésterületét tartalmazza, kataszteri holdban és a szántóföldi vetésterület százalékában.57
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Abból a tényből, hogy táblázatunk csak a szántóföldön
és főterményként termelt növények vetésterületét tartalmazza,
szükségszerűen következik, hogy a város összes mezőgazdasági
terményeire vonatkozó adatokat csak torzitásokkal adja vissza.
A képet jelentősen módositja az igen elterjedtszántóföldi melléktermények - az un. köztesek - vetésterükete is. Kiegészitő
táblázatunk a legelterjedtebb köztesek vetésterületeit adja: 58
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-49 Ismételten hangsulyozni szeretnénk, hogy adataink csak a
szántóföldi növényter•iesztésre vonatkoznak. A kiemelt jelentőséggel bíró növényféleségekenk, a zöldségeknek, a fő vetésterülete nem a szántóföld, hanem - éppen munkaigényessége miatt
- a házak körül elterülő kiskertek, törpeparcellák voltak.
Eeeket elsősorban a gazda családtagjai .müvelték meg. Stétszórtságuk követleztében össtes területükről 'pontos adatok
nem állnak rendekkezésünkre, a különböző felmérések céljából készített felmérések azonban a valósághoz közelálló és
jellemző képet adnak. 59
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A szántóföldi növénytermesztés területének jelentős
részét - csaknem felét - az extenzib módon müvelt gabonater
mesztés kötötte le. Terölete csupán a II. világháború hatására - a munkáskéz hiánya miatt - illetőleg az intenzivebbé
és jövedelmezőbbé váló kerti müvelés következtében csökkent.
A nagykőrösi talajadottságok, és éghajlati viszonyok következtében a legjelentősebb szántófüldi gabonaféle a rozs.

- 50 Termelése a honionos talajon gxmidlikmal gazdaságos volt és
a szalmáját is értékesitették. Jelentőségére jellemző, hogy
a haszonbérleti szerződéseket gyakran rozsban kötötték.
Szinté kizárólag őszi rozsot vetettek, tavaszival nem is igen kisérleteztek. Vetésterületének részesedése az összes
szántóterület százalékában lényegesen meghaladta az országos átlagot, amely csupán 11,5-13 százalékot mutat. Mig
vetésterülete országos viszonylatban fokozatosan csökkent,
Nagykőrösön ugyankakor emelkedett. Átlagtermése kataszteri
holdanként a két világháború között 6,5-7 q volt. Az árpa.
és a zab - melyek elsőBorban a takarmányozást szolgálták kisebb jelentőségüek, vetésterületük lényegében állandó.
Hasonlőan a rozshoz, a búza eseténbedis az őszi búza vetése
volt az általános. Vetésterület jóval az országos átlag allatt
van.
A kapások közül szinte kizárólag a kukoricát termesztették,
att azonban igen elterjedten, csaknem.midden gazdaságban
jelentős szerepet játszott. Átlagos vetésterülete nagyobb
az országos ázlagnál, átlagtermése 9-11 q holdanként. Jelentőségét növelte a nagy létszámú állatállomány tartása.
A kukorica felhasználása " teljes" volt, szárát részben
takarmányozták, de jelentős mértékben tüzelőnek is használták, a szemes kukorica " csutaájával és gyökerével együtt.
A kukorica közteseként a fehérbabot és a tököt termesztették
igen elterjedten. A burgonya alapvető élelmezési cikk volt.
Vidékünkön számottevő területet foglalt el. A szántóföldi
vetésterületen kivül jelntős menniségben termelték a házi
kertekben, gyakran köztes növényként a szőlőben is.

- 51 Jelentőségét mutatja, hogy szántóföldi termésterület is
meghaladta az országos átlagot, átlagos termése 35-45 q volt,
igen nagy ingadozásokat mutatva.
A fő terményként termelt hüvelyesk vetésterülete állandóan
növekedett.. Jelentőségük azonban - éppen köztes termelésük
miatt - nagyobb volt, mint azt táblázatunk mutatja.
Az ipari nő ények termesztése nem volt általános. Jelentéktelen mák és dohánytermesztéssel elsősorban a legszegényebb
kertészek - akiket " gányoknak"is hivtak - foglalkoztak.
A zöldségelt közül a jelentős mennyiségü dinnyetermelést nem
" tősgyökeres" nagykőrösi termelők, hanem - elsősorban Hevesgől leszerződött - dinnyések végezték: A dinnyetermesztés jövedelmező volt, ugyanakkor sok munkát és a " dinnyés"
állandó kinnlakását igénylette.
A terméseredmények vizsgálat árnyaltabb képet ad a
vetésterület tényleges felhasználásáról, még a termésátlagok
jelentős nérvü ingadozása ellenére is. A terméseredmények
vizsgálatábal a belső fogyasztás meglehetősen nehezen " fogható meg", viszont a termékszerkezet változásait az értékesitésre kerülő termékek mennyisége alapvetően ahtározza mag.
Az árú értékesítése " eladhatósága" döntő szempont a gazdák
termékkiválasztásánál. A nagykőrösi mezőgazdasági árúk százalékos részesedését az össztermelésből Erdei Ferenc és .munkatársai számitották ki. Szárvitásaikban az egyes terményeknél
összeitették az lipaNX1XK összes piaci forgalomba kerülő
mennyiséget, tehát számitásaikban figyelembe vették a központi felvásárlás és egyéb piaci eladás együttes adatait.

- 52 Munkásukban az 1935. év adatait használták fel. Véleményük
a két világháború közötti időszakból ez év adatait jellemzőnek foghatjuk fel, mert a gazdasági válság szerkezetet .módositó hatása ekkorra már kevésbé érvényesült, illetőleg a válság következtében módosult struktúra még nem szilárdult meg. 60
Ugyanakkor vizsgálataikat nem tudták kiterjeszteni a termelőtől közvetlenül -más uton - értékesitett árumennyiségre.
Jelentős .mennyiségü mezőgazdasági árú került ily módon a szomszédos - mindenekelőtt a ceglédi - 'piacra, különösen a
hantházi vasút .megé'piése után. Ezek a termények elsősorban
zöldség és gyümölcsfélék voltak.
Vizsgálatuk tanúsága szerint a nagykőrösi kenyérgabona
47,3 %-a / ezen belül a búza 33 %-a, a rozs 55,4 %-a/ került
értékesitésre. Lényegesen kisebb a szemestakarmányok aránya: árpa, zab 40,7 %-a, mig a kukorica 25,3 %-a jelentkezett árúként. Ha idevesszük a takarmányozás célját szolgáló szántóföldi zöldtakarmány 5,4 %-os, a takarmányrépa 13,3
%-os, a pillangósok 8 %-os részesedését az árúforgalomból,

akkor .megállapithatjuk,

hogy Nagykőrösön a takarmányfélesé-

gek termesztése csaknem kizárólag az önellátást szolgálta,
vagyis az állatok táplálásához szükséges takarmányokat
csaknem minden gazda saját maga részére állitotta elő. A
szárvitások szerint Nagykőrösön 1935-ben az összes vövényi

termékek 53,2 %-a jelentkezett mezőgazdasági árúként.
A 'piacon alacsony százalékban jelentkező takarmányféleségeket az ipari és kereskedelmi növényle, valamint a kerti

- 53 termények kedvező forgalmazása ellensúlyozta. A nagy menynyiségben termesztett burgonyának 40,8 %-a került forgalmazásra, ugyanakkor a cukorrépa 100 %-ban, a napraforgó 75
%-ban, a hüvelyesek 50 %-ban, mig az egyéb ipari és kereskedelmi növények 69,7 %-ban kerültek eladásra, vagyis a feldolgozása illetve a felhasználása nem a termelőnél történt
meg.
Egyértelmü az árúter.melés túlsúlya a zöldség- és gyümölcstermelésnél. A szántóföldi és kerten zöldségtermés / a ceglédi piac figyelembevételével még több!/ 80,7 %-a, a gyümölcstermés 83 %-a értékesitésre került. E kategória magas
százalékarányát a szőlőtermelés 56,4 %-os aránya " rontja
le" és adja meg végül a zöldség- és gyümölcstermelés 72,2
-os -.glég.mindig igen magas - részesedését a mezőgazdaság

árúforgalomban.
Az adatokból alapvető következtetsésként levonható,
hogy a nagykőrösi gazdák a munkaigényes és jól értékesithető - ugyanakkor a gazdaság fenntartásához feltétlenül
szükséges - termények jelentős részét piacra termelték,
mig a táplálkozás szempontjából nagyjelentőségü zöldségés gyümölcsfélékből - hasonlóan a korszak termelői szokásáhmz - alig fogyasztottak.Fő cél az árú előállitása és ezáltal a bevétel fokozása volt. A gazdaságok jelentős mértékben törekedtek az"3nellátásra", vagyis a gazdaság viteléhez
szükséges főbb termények legnagyobb részét saját maguk állitották elő. Az egyes termények jövedelmezősége a mezőgazdasági természerkezetet határozta meg alapvetően. Ehhez

- 54 - a kortársak szerint átlagosnak mondott - terméseredményeket szükségesnek véljük megemliteni. Célunkat elősegiti,
ha a főbb termények mellettközöljük a kataszteri holdankénti tiszta jövedelmet is. Adataink a gazdasági válság éveiből valók, amikor - külöbnösen a gabonafékék esetében a tiszta jövedelem azátlagnál alacsonyabb volt. 61
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E táblázatból egyértelmüen kitünik, hogy a gabonafélék
lényegesen kevésbé jövedelmezőek a zöldségféléknél, illetőleg az ipari növényeknél. Ezta tényt támasztja alá Erdei Ferencnek és munkatársainak a vizsgálata is. Többször idézett,
módszertanilag alapvetőnak szánó tanulmánykötetükben a nagykőrösi termelési értékekre vonatkozó számitásaikat adták
közre, az 1935-ös esztendőre vonatkozóan.

- 55

-

Adataik szerint a város összes mezőgazdasági termelési értékének 68,7 %-át a növénytermelés adta, mig a maradék
31,3 %-ot " hozta" az állattenyésztés. Anövénytre .melésen
belül 9 % a kenyérgabona / búza + rozs/, 8,4 % a szemestakarmány / árpa + zab'F kukorica /, 8,9 " az ipari és kereskedelmi növények / burgonya+ cukorrépa stb/, 8,6 % a tömegtakarmányok / rét, legelő, zöldtakarmány, takarmányrépa/ részesedés az összes termelési értékből, ugyanakkor az összegoglalóan kertészetnek nevezett ágazat /a szántóföldi ill.
kerti zöldség, gyümölcs, szőlő/ az összes mezőgazdasági termelési érték közel egyharmadát, 29,8 %-át adta. 62
A kataszteri holdankénti tiszta jövedelem arányai,

a

termelési értékre vonatkozó összehasonlitó adatok egyértelmüen igazolják a néhányszáz négyszögöles házkörüli kertekben, a törpebirtokokon, kisbérleteken termesztett kerti
termények túlsúlyát az árútermelésben és a jövedelmezőségben. A kerti termények rendki¢üli .munkaigényességét / ami
a jövedelmezőség egyik fő alapja/ a nagyszámú mezőgazdasági munkás és cseléd alkalmazása tette lehetővé. Ugyanakkor
jelentős mennyiségü munkerőt jelentett a gazda / birtokos
vagy bérlő/ családja is. A házak körüli apró kertekben,
a városhoz - nem véletlenül - közeleső kisebb parcellákon
de a különböző konvenciósok " illetményföldjein" is a családtagokra hárult a munkaigényes, intenziv gazdálkodás végzése.
Sajátos és jellemző képet ad Nagykőrös határának termelési övezetekre való felosztása is. A város széle - a
közvetlen környéke - a városi kertek, a saláta övezete
volt.

- 56 Ugyanitt történt a kiskerti uborkatermesztés is. Erről a
területről gyorsan lehetett stállitani, a védett kertekben
hamarabb is érett a zöldség, viszonylag közel volt a .munkaerő. A. második övezetben már öntözéses bolgárkertészkedés
folyt, és itt érvényesült a szántóföldi uborkatermesztés is,
ugyanakkor már megjelent a szántóföldi zöldség is. Ezt követte a szőlő- és gyümölcszóna, majd a zöldmező gazdálkodás
övezete, jórészt takarmányok termesztésével. Súlypontja a
város déli, magasabb, szárazabb helye. A termelők itt már
egyértelmüen tanyai lakosok, állandóan kint éltek. A határ
legtávolabbi, hatodik övezete az extenzív mezőgazdaság területe, a rozs, búza és a nagykiterjedésü kukoricatáblák övezete. / Felsőfjárás, Homolytája, Száraz dülő, Hangács,
Csemő, Nyársapát. Ez a terület alegsivárabb homoktalajok
övezete, helyenként jelentős szlőgazdaságokkkal tarkitva. 63
Ugyanakkor a müvelési ágak területi elhelyezkedésén
túl, megfigyelhető egy más irányú, de feltétlenül tudatos
koncentráció is. Az erdők zömmel a város nyugati részét foglalták el, .mig északon- északkeleten tömörültek a város
rétjeié és legelői. Közéjük ékelődva a csemői és a nyársapáti határrész, a szőlő- és gyümölcstermesztés övezete, mig
a szántó föld a déli - a legjobb .minőségü - földeken - volt
uralkodó. A szőlők a város körül csaknem teljesen össze függő övezetet alkottak, de legjelentősebb telepeik a csemői
és nyársapáti részen, valamint a tormási szőlőhegyen volta k. 64

-574./ A zöldség- gyümölcs- és szőlőtermelés.

Erőfeszitések az értékesitési nehézségek
leküzdéséért

A zöldség- gyümölcs- és szőlőtermelés a nagykőrösi
mezőgazdasági termelés kiemelkedő ága, mert ez képezte a
lakosság fő jövedelmi forrását. A földmüvelő népesség
nagy százalékát kitevő kis- és törpebirtokosok, a teljesen
vagyontalam földnééküli lakosságnak voltaképpen e munkaigényes növények termesztése jelentette a megélhetési lehetőséget, " mert az őstermeléssel művelt nagyobb földbirtokok gazdasági megmunkálásához szükséges napszámos munka
megélhetési lehetőséget nem tud adni.." irta a város polgármestere. 65
Gunst Péter Magyarország.metőgazdaságát bemutató tanulmányában a zöldségtermelés gazdasági és társadalmi jelentőségéről igy ir: " A termelés tulnyomó része a paraszti gazdaságokban történt, és azokon belül is elsősorban a kisparaszti- és törpegazdaságokban.. Ez indokolt és érthető
is, hiszen ezek a gazdaságok csipán hagyományos gabonatermeléssel nem tarthatták fenn magukat, és elég munkaerő állt
rendelkezésükre / elsősorban a családon belül/, melynek felhasználására egyébként nem kerülhetett volna spr. "66
Adatai szerint p1. a zöldborsó területének 70, a zöldbabnak 88, a főzeléktöknek 85, a salátának 85,'a paradicsom-nak
90, a zöldpaprika területének pedig 85 %-a a 100 kh-on aluli gazordaságokhoz tartozott.
Ugyanakkor a zöldség- és gyümölcsfélék termelési térületének és termelési szerkezetének a vizsgálata számos

- 58 -

nehézséget vet fel. Mindenekelőtt a ktx. különböző években készített összeirások e terményféleségeknél tartalmazzák
a legeltérőbb csoportositásokat. ó7 Nehézséget jelent továbbá, hogy ezeknél a terményfajtáknál a kerti müvelés lényegesen nagyobb arányú volt mint a szántóföldi termelés.
A nagykőrösi kis- és törpebirtokok mellett az egyes házak
körüli, alih párszáz Oöles kiskertek termése látta el a
házi szükségletet és jórészt a helyi piacot is. A kert
termelés nagyságát az egyes vetésterületi statisztikák
természetszerüleg nem nem tudták feltüntetni, csak a - városi szinten - piaci forgalomban jelentkező, termékmennyiség adatai tesznek lehetővé bizonyos következtetések levonását.
A speciális nagykőrösi terméynek közül csupán az
uborka vetséterületéről áll rendelekezésünkre pontos felmérés, az is egyetlen egy évből. A Központi Statisztikai Hivatal nyomtatott adatai szerint ugyanis 1929-ben Nagykőrös
város uborkával beveett területe 403 kh-t tett ki. A város
vezetőinek ez a szám alacsonynak tünt, ezért Dezső Kázmér
elrendelet, hogy a hegy- és mezőőrök pontosan irják össze
a járások területén fekvő uborkaföldeket. /Járások=külterület!/ A pontosnak elfogadható felmérés szerint 1929-ben
619 kh-on 1938 termelő termelt uborkát. " Ha tekintetbevesszük azt, hogy a termelőknek jelentékeny hányada bérelt
földön illetőleg feléből termelt, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 3000-re tehető azoknak a nagykőrösi családoknak

- 59 a száma , akik az uborka termelésénél érdekelve voltak"
irták a felmérés értékelésekor. ó8 A saláta pontos vetéstérületéről is csak egy 1920-as felmérés adata tájékoztat:
eszerint az ekkor Nagykőrösön salátával beültetett terület
1000-1c?00 kh volt. 69
A terméseredmények vizsgálatánál is figyelemmel kell
lenünk hibalehetőségre. Először is, hogy a rendelkezésünkre álló, terméshozamokat feltüntető statisztikai kimutatások felvételi időpontjai eltérőek. A másik tényező,. hogy
a zöldségféleségek terméshozama a 30-as években országos
viszonylatban is visszaesett. Igy az uborka termésátlaga
45,92 q-ról 39,2 q-ra, a a saláta átlaghozama pedig 36,67
q-ról 24,45 q-ra zuhant le. 70 Az országos szinten jelentkező termésátlagcsökkenést a nagykőrösi zöldségféleségek még
tovább " rontják", mert az 1930-as évek elején - az értékesitési nehézségek hatására - a a korábban egyoldalu menn*i-s
ségi termesztést fokozatosan minőségi kultúrává kellett
átalakítani, és ez a terméshozam csökkenését hozta maga
után.
Az alábbiakban a zöldség- gyümölcs- és szőlőkultúra
fejlődését, az értékesítés körüli nehézségeket együttesen
vizsgáljuk, mert a termelésben, a kis- és törpegazdaságokban is kiegészítették egymáBt, és a gazdálkodás társadalmi következményei is együttesen jelntkeztek. Ugyanakkor a
szőlőtermelés alakulását cstik vázlatosan érintjük, mert sem
a termelése sem pedig az értékesítése korszakunkban jelentős változáson nem ment át.
A zöldség- és gyümölcstermesztésnek erőteljes lökést
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a múlt század közepén a vasút. megjelenése adott, mely
"

a kőrösi piac" határait jelentősen kitágitotta és lehető-

vé tette mind nagyobb mennyiségü termény értékesítését:
Az I. világháború előtt nem volt probléma a nagykőrösi
kerti termények értékesitése, mert a magyar termények a
monarchia határain belül konkurenciamentes és nagy felvevőképességü piacokkal rend&lkeztek. " A termelők ekkor
elsősorb n a helyi és belföldi fogyasztásnak termeltek,
az export csak esetlegesség volt, melynek biztositása és
kihasználása teljesen e kereskedőre volt bizva." - irta
.

a város polgármestere. 71
Az 1913. évi kiviteli adatok hü képet adnak a nagykőrösi
zöldség- és gyümölcsfélék exportjának összetételéről. 72
Az összes export /214.630 q/ legnagyobb részét az uborka
tette ki / 42,3 % 6, majd ezt követte 31,1 %-os részesedéssel a saláta, miga az összes kerti termény 22,7 %-a volt a
gyümölcs, dinnye 2,4 ó, szőlő pedig 1,5 %. Az ugyanezen évi
gyümölcskivitelenb belül / összesen 48650 q/ a legjelentősebb a szilva mennyisége / 54,5 %/, majd ezt követte az
alma / 25,4 %, a kajszibarack /10,6 %6 és a vegyes gyümölcsök. /7,8 %/. Megjegyezzük, hogy az adatok csupán az
elszállitott mennyiségek sulya után lettek kiszámitav,
a város piacain értékesitett mennyiségről nincsenek pontos
adatink.
A kedvező értékesítési lehetőségek a háború idején
tovább fokzódtak. A hadi konjunktúra idején a termelők vá-
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gatás nélkül a piacra vittek. mindent, és mindenért a termelési költségeket tetemesen meghaladó árakat kaptak.
Ekkor a zöldség- és gyümölcstermesztés legfőbb feladata
a minél nagyobb .mennyiség előállítása volt- független azok
minőségétől.
A világháború után, az osztrák-magyar monarchia szétesésével az értékesítési lehetőségek alapvetően megváltoztak.
A piaci területek nagyrészének vámkülföldre kerülésével
jelentkező értékesítési nehézségeket még fokozta, hogy
néhány állam - pl. Olaszo2szág, Lengyelország, Csehszlovákia - a nagykőrösi exportcikkekből / saláta, uborka,
gyümölcs/ P 1 felfuttatta termelését és ez erős konkurenciát
jelentett a magyar termények számára.
Az ország jeletős területének 1920-ban történt leválasztása a zöldség- és gyümölcspiacon átmeneti konjunktúrát idézett elő. A Magyarországtól elcsatolt területk
egyrésze ugyanis. magasfokú zöldségkultúrával rendelkezett,
igy a belföldi piacon a nagykőrösi kerti termények számára kedvező volt az értékesitési lehetőség, amit a termelők és a kereskedők igyekeztek is kihasználni. 1920.
májusában a m. kir. KözélelmezésiM Minisztérium a .meginditandő főzelék- gyümölcs- é burgonyaakció forgalmának
lebonyolítására Nagykőrösön, az Encsi utcában kirendeltséget állított fel. A kirendeltség feladata a kerti termények kivitelének gyors és zökkenőmentes lebonyolitása volt.
Ugyanakkor igyekeztek szabááyozni.a kereskedelmet is, szál-

- 62 litási igazolványhoz kötvén azt. Szállitási iagzolványt
viszont csak termelő vagy termelői szövetkezet, illetőleg
bejegyzett, iparigazolvánnyal rendelkező kereskedő kaphat
tott. 73
Azonban rövidesen jelntkeztek a vámkülföld következtében előálló értékesitési nehézségek. Már 1922-ben írták a nagykőrösi termelők és kereskedők szomorú tapasztalatukat a földmüvelésügyi miniszterhez: "Csonka Magyarország belső fogyasztása a zöldség-, gyümölcs- és főzeléktermesztés prmduktumát felvenni nem képes." 74 A felesleg
mennyiségre adalékként emlitik:" 1922-ben elszállitásra
került 442 vagon saláta,melyből 8 ment külföldre: a többi pedig a kertekben rohadt el, mert a belföld

nem tudta

azt felvenni." Kivezető utat a külföldi értékesitésben láttak, .melynek azonban akadálya a magas kiviteli illeték
volt. Nagyságára közöl j elle.mző adatot a város gyümölcszöldség- és főzeléktermelésének történetét feldolgozó kiadvány. 75 Példája szerint 1922-ben a nagykőrösi piacon egy
közepes forgalmú napon a gyümölcs- és zöldségfelhozatal
kb. 2800 q, a következő arányban: 1400 q az uborka, 700 q
a szilva, és 700 q az alma. E mennyiség összvételára a piacon 29.400 pengő. Belföldön kerül értékesítésre a terményeknek mintegy fele, a többi Ausztriába, Németországba,
Lengyelországba került. A kiadvány szárvitásai szerint ezekre a terményekre végül is 34.000 pengő vám jutott.
Fokozta a nehézséget, hogy a nagykőrösi kiviteli " exportpiac" - az egyre jobban növekvő baromfikivitellel együtt gyakorlatilag egész évben érezte a kiviteli nehézségeket.

- 63 / Az egykorú feljegyzések szerint a nagykőrösi exportpia
con az év minden szakában volt olyan termék, amely ex portra alkalmas volt és exportra is került./ 76
A viszonylag kis termőterületű - de mégis a lakesság fő jövedelmi forrását képező - zöldségértékesités nehéz-

séget sulyos társadalmi problémákat vetettek fel. Az a
tény, hogy az 1920-1925 között Nagykőrösről elszállitott
zöldség- és gyümölcsmennyiség a háború előttinek 30-40
%-ára esett vissza, szükségszerüen visszahatott a "°termelési kedvere " is. 77 Csökkentek a vetésterületek, és ennek
következtében a mezőgazdasági munkásoknak, napszámosoknak
biztos megélhetési forrást jelentő munkaalkalmak száma
jelentősen lecsökkent: a termelők saját családtagjaikat
vonták be a munkába. Ez azonban a munkanééküliek számát
növelte meg jelentős mértékben, akik ellátása az 1921-1925
közötti években komoly treheket rótt a város vezetőségére.
Az értékesitési nehézségeken próbáltak segiteni a
megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék helybeli feldolgozásának elősegitésével is. A gyümölcsfélék feldolgozását
mindeneklelőtt a városi kezelésben lévő Központi Szeszfőzde a feldolgozó kapacitásának növelésével kivánták elérni, és az 1917-ben felállitott Központi Szeszfőzde a saját
céljára szolgáló szesztermelés mellett bérfőzéssel és ecetgyártással is foglalkozott. Az 1920. évi IV; tcz. 18. §-a
a korábban betiltott kisüstök helyett szeszfőzdékké átalakitott kisüstök használatát tette lehetővé, mel yet a nagykőrösi gazdaközösség kedvelt. 78

- 64 Azöldségfélék konzervgyári feldolgozádára is történtek kisérletek.. A Nagykőrös és Vidéke 1920. május 16-i száma keserüen állapitotta meg, hogy ".mig a Gazdasági Egyesület
egymásután rendezi a megbeszéléseket ebben az ügyben, a
Gschwindt-féle szeszgyár már iparigazolványt is kapott konzervek gyártására. " A jó üzleti érzékkel rendelekző, részvénytársasági vezetés alatt álló Gschwindt-féle Szesz- Élesztő-Likőr és Rumgyár megylátta a Nagykőrösön lévő kefvező lehetőségeket és 192o. április 26-án beadott kérelmére
engedélyt is kapott a konzer"gyártás megkezdésér•e. 79
Előterjesztésük szerint a barack- és szilvapálinkafőzést
valamint finomitást a továbbiakban is csinálják, a konzervgyártást a telep bővitésével kivánták megoldani. Kezdetleges felszerelési tárgyakat vásároltak, ".melyből kitünik,
hogy Nagykőrösön alig több, mint háziipari módszerekkel és

primitiv körülmények között kezdte meg a könzervek gyártását." Az eredmény ennek megfelelően siralmas lett, a megromlott konzerveket pálinkának befőzték. 80
A kerti terményeknek konzervgyárakban történő feldolgozása ellen maguk a termelők is tiltakoztak. Ók az egyéni érdekeiket féltve a szabadkeserkedelmet látták veszlyeztetve. " Nem tartjuk helyesnek a konzervgyárak fejlesztését,
mert azok tulságosan egyoldalúvá teszik az értékesitést,
és a termelők, a belföldi kereskedők, ezek kénye-kedvének
lennének kiszolgáltatva." - lrták 1922 nyarán. 81 Leresve .
a kiutat a termelők és a kereskedők egymás között vitatkoztak, egymásra háritották az értékesitési nehézségekért
a felelősséget. A termelők a közvetitő kereskedelemben,

- 65 annak - véleményük szerint extra-profitjában - mig a kereskedők a vasúti szállitásban, a kedvezőtlen vámtarifában
és a külföldi jobb. minőségben és olcsóbban előállitott
kerti terményekben vélták felfedezni a nehézségek okait. 82
A város vezetőinek segitsége " kimerült " abban, hogy évről-évre sikerült a vámhivatali kirendeltséget Nagykőrösön
felállittatni, mely kirendeltség május 1-től általában
szeptembe közepéig !negkönnyitettea vasúton történő elszállitás.lebonyolitását. 83
A Gschwindt-gyár eredménytelen koznervgyártási kisérlete ellenére a város legsúlyosabb gazdasági ás társadalmi nehézségei a tőke számára komoly vonzerőt jelentettek.
A fejlett zöldség- és gyümölcskultúra - melynek termése
ezekben az években eladhatatlanná vált - olcsó alapanyagot
biztositott, ugyanakkor a nagylétszámú, állandó munkáaal
nem rendelkező, a munkanélküliség kinzó szoritását érző
nagykőrösi nincstelenek olcsó és bármikor elbocsáthtató
munkaerőt jelentettek. A kedvező felvásárlási lehetőséget
és munkerőkinákatot a Gschwindt Részénytársaság 1922-ben
- az 1920. évi sikertelen kisérlet után - ujból mggpróbálta konzervgyártásra felhasználni. 1922. augusztusában 208
q meggyet és 1940 q barackot vásároltak fel konzervgyártás
céljára. 84 A konzerven rendkivül kedvező külföldi értékesitése hatására a gyár fokozta konzervelőállitási tevékenységét. 1922-1923-ban több millió pengő befektetésével bővitették a gyárat, 1924-ben pedig már a gyárhoz tartpzó

- 66 ládagyár épitésére kértek és kaptak engedélyt. 1924. májusában kezdték el az üzemszerű konzervgyártást zöldborsóval.
1924. julius-augusztusban a Gschwindt gyár zöldség-és gyümölcsfelvásárlása: 31 q zöldbab, 5,5 q meggy, 567 q alma,

3 q málna, 126,5 q sárgabarack, 10,2 a ringlószilva, 10 q
dinnye, 27,5 q őszibarack. A zöldbabot teljes egészében konzerválták, mig a gyümölcs 30 3-ából tobábbra. is szeszt főztek. 85 A felvásárlások során a hazai zöldség- és gyümölcsáraknál Nagykőrösön és környékén 8-10 %-al olcsóbban vásároltak, mig a szezonmujkásoknak a budapesti ipari munkások
bérének átlag 2/3 -át fizették ki, de ez még igy is magasabb volt a helyi napszámbéreknél. 86
A Gschwindt-gyár vezetői Nagykőrös hagyományos és hires terményét, a kőrösi uborkát, nem tartották célszerü nek konzerviparilag feldolgozni, mert az uborka konzervben
nem láttak kedvező értékesitési lehetőséget. Kifejezetten
uborkafeldolgozás céljára 1922-ben a Ceglédi uton - a volt
mésztéglagyári telep igénybevételével - Pátria néven egy
egy részvénytársaság konzervgyárat hozott létre. A gyár
létrehozóit az uborkatermelők eladási nehézségei vezették, de a jószándékon kivül sem forgótőkével, sem megfelelő műszaki- technikai- anyagi- és személyi feltételekkel nem
rendelekeztek. 87 A vállalkozás annyira szegény volt, hogy
a tervezett feldolgozást tőke hiánya miatt el sem tudta kez deni, egy darabig üresen állt, majd Nagykőrös bárosa a kész
és vadonatuj gyártelepet 1928. végén 26.000 pengőért megvette,
azzal a céllal, hogy ott a városi Központi Szeszfőzdét eihelezze.

-67Ezek az erőfeszitések azonban változatlanul nem oldották meg a város zöldség- és gyümölcsértékesitési gondjait. 1927-ben megjelent könyvében irta a város monográfusa, hogy még a Gschwindt- gyár sem gyakorolt kedvező befolyást a helyi piacra. 88 1925-ben pedig már a Vámhivatali Kirendeltség sem Nagykőrösön, hanem Kecskeméten müködött,
melynek kedvezőtlen hatása azonnal jelentkezett: Kőbányán
vámolás miatt feltartóztattak egy nagykőrösi szerelvényt
és az egséz szállítmány megromlott. 89
A város gazdaságának legégetőbb gondjaira a város
vezetősége csak 1924-től kezdődően forditott figyelmet.
1924. májusában Dezső Kázmér, a város szülötte lett a polgármester, aki következetesen vallotta: " A városi hatóság
nem elégedhet meg az igazgatási feladatok ellátásával, hanem az autonómia erejét fel kell használnia arra, hogy a
város közgazdasági fejlődésére irányt szabó módon befolyást
gyakoroljon." 90. Hivatalbelépése után elsőreddü feladatának
a zöldség- és gyümölcsértékesités rendezését tekintette.
Felismerte, hogy a város jövője e kérdés megoldásától függ
és határozottan, nagy ambicióval látott hozzá feladata végrehajtásához. Tevékenységének alapja az a felismerés volt,
hogy a " legfontosabb nem az egyes érdekeltségek kielégitése, hanem a termelés, értékesítés és fogyasztás minden részletre kiterjedő megrendszabályozása." 91 Ennek érdekében létrehozta a városi Mintakertet, átszervezte a Növényvédelmi
Bizottságot, a Széchelyi kert Virág- és Diszkertészetet

- 68 válllalttá alakitotta, a városi Gyümölcsértékesitő- és
Szezszfőzde Vállalatot is átszervezte. 1924. december 14re a termelési nehézségek megbeszélésére összehivta a helybeli termelőket, akik elmondták a termelésnek a háború utáni nehézségeit. Alapvető nehézségként állapitották meg,
hogy a mezőgazdasági termények értékesitése nem áll arányban a ráforditott termelési költségekkel, továbbá, hiába
csimáltak többlettermést, ha azt nem tudják megfelelően értékesiteni. Véleményük szerint a kereskedelem nem szállit
folyamataosan / pl. 1924. junius 7-én Bécsbe olyan nagy
mennyiségü árú érkezett, hogy nem lehetett eladni. Máskor
viszont a vagonok itthon vesztegeltek és a termények megromlottak/. A város választott vezetője következő lépésként a kereskedőkkel tanácskozott és itt ők is elmondták
sérelmeiket, amelyek az értékesítés nehézségeit tárták fel:
rossz és előnytelen csomagolás, a nagykőrösi kerti termékek csak a mennyiségi mutatókkal tünnek ki, minőségileg erősen kifgásolhatók, ennek következtében nehezen értékesithetők. stb.
A két tanávskozás eredményeként 1925. április 17-re
Dezső Kázmér összehivta Nagykőrösön az Első Magyar Gyümölcsértékesitési Kongresszust, amelyen az Alföld termelő és ke-reskedő érdekeltségei, a Földmüvelésügyi és Kereskedelemügyi Minisztérium képviselői, A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara és a MÁV Igazgatóság képviselői vettek részt.
A széleskörü értekezleten bebizonyosodott, hogy a kerti ter-
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mények termelése és értékesitése nem csupán helyi, hanem
országos érdek, igya megoldást is országos szinten kell
.megtalálni. 92
A tanácskozás eredményességét - ha közvetett módon
is - bizonyitja, hogy Mayer János földmüvelésügyi miniszter
Dezső Kázmért, Nagykőrös város polgármesterét, bízta meg
a zöldség- és gyümölcsértékesités fejlesztését szolgáló
tervezet kidolgozásával. Dezső 1926-ban elkészitett fel
terjesztésében ismételten hangsúlyozta, hogy a kérdéskör
nem egy vidék vagy város " belügye", hanem nemzetgazdasági
érdek. Magyarországnak feltétlenül az intenziu zöldségér gyümölcstermelést kell fokoznia, mert más .mezőgezdasági
területekení " félelmetes" vetélytársai vannak, akik lényegesen olcsóbban termelnek: pl. Ausztrális, Kanada a Szovjetúnió búzafeleslege az egyoldalúan szemtermelésre alapított .mezőgazdaságnak katasztrófát jelentene. " Az eddigi
gyümölcsexport úgyszólván kizárólag Nagykőrös és Kecskemét
vidékére szoritkozott és még igy is 1924-ben 3.659.000 aranykoronát, 1925-ben 5.548.000 aranykoronát tett ki. A
zöldségkivitel egyedül Nagykőrösön 1923-ban salátából 490
vagon, uborkából 389m vagon, uborkából 616 vagon." - irta
Nagykőrös város polgármestere. A továbbiakban felhívta a
figyelmet a megfelelő tájfajta kiválasztására, amelyekből
tömegtermelést kell és lehet csinálni. " A ásárló ugyanis
nem kiállitási példásnyokat keres, hanem biztos piacot, ahol az árú mindig és nagy mennyiségben a rendelkezésére áll"
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Kiemelt jelentőséget tulajdonit az intézményes növényvédelemnek, mellyel a kártevőket egységesen 'pusztítják el és
ezzel a minőség is javul, amely által nő a versenyképesség.
Felhivta a figyelmet az exportkereskedelem lemaradásának
fő okára, az elmaradott csomagolásra is. Nagykőrösön az
exportra kerülő zöldséget és gyümölcsöt is a piactéren, szabad ég alatt, rekkenő hőségben tárolták. A reggel megvásárolt termény rendszerint már délre összeesett, a szállitásta alig birta ki. A termelő a gyümölcsöt zárt kosarakaban szállitotta, összepréselve azokat, igy is " elősegitve" gyorsabb romlását. Dezső Kázmér megjegyzése: " Az a külföldi kereskedő, aki egyszer végognézi ezt a csomagolást,
egész életében idegenkedni fog a magyar szállitmányoktól.!".
Javaslata: külön exportpiac szükséges, ahol fedett csarnokokban folyik, a szigorú gyümölcsosztályozás.
Fontos állami feladatnak minősitette a kereskedői kartellek
müködésének szabályozását. " Az egyéni érdekeltségü kartellek helyett állami felvásárlókra van szükség, akik elsősorban nem a saját hasznukat nézik, hanem a nemzeti jövedelem gyarapitását." Hasonlóan állami feladat a külföldi piacok egységes megszervezése is, központi Külkereskedelmi
Hivatal felállitása útján. Országos Gyümölcsértékesitési
Tanács felállitását sürgette, amely a hazai értékesités megszervezsésén túlmenően az egységes termelést is szervezi,
a termelőket szaktanácsokkal látja el.
A város ujm vezetősége tehát nem volt hiján elképzeléseknek, reformoknak. Ugyanakkor nem nehéz javaslatai

- 71 -

mögött a nagykőrösi termelés és értékesités legfőbb hiá

-

nyosságait és gondjait felfedeznünk.
Dezső Kázmér tervei megvelósitására gyakorlati intézkedéseket is tett. Javaslatára a város képviselőtestülete elhatározta önálló gazdasági Népiskola felállitását a
i7

korábbi. métlőiskola helyett. A város hosszadalmas harc
után elérte, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Nagykőrösön felállította az első téli gazdasági iskolát, melynek fő
célja volt, hogy a nagykőrösi gazdaifjak helyben sajátitsák el a " gazdálkodás tudományát". Helyi előadók és országos hirü szakértők bevonásával állandóan hangozatttta az intézményes növényvédelem jelentőségét és megpróbálták a gazdákat erre ránevelni. Rendkivüli ambicióval támogatta az
iskolánkivüli népmüvelés ügyét a városban, mellyel a gondolkodást, szakismereteket kivánta növelni. A nagylétszámú analfabéta tanfolyamok is végső kitüzésükben a mezőgazdasági munkások és gazdák olvasottabbá, müveltebbé, érdeklődőbbé tételét szolgálták. A képviselőtestület Ismét átszervezte a Növényvédelmi Bizottságot.
Sokat várt a város vezetője a képviselőtestülettel 1928-ban
elfogadtatott szabályrendelettől, amelyet a nagykőrösi
gyümölcs- zöldség- és főzelékfélék piaci forgalmának emeléséről alkotott. 93 " A szabályzatkedvelő polgármester" -Erdei Ferenc nevezte igy - az általa nagyjelentőségünek tartott
szabályrendelete első §-ában lerögzitette: " Nagykőrös város
közönsége a gyümölcs- zöldség- és főzelékfélék kivitelének
fokozását elsőrendü városi érdeknek nyilvánitja és ehhez
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képest annak minden törvényes eszközzel való támogatását
a városi hatóságok kötelességévé teszi." A szabályrendelet
legfontosabb intézkedési közé tartozott, hogy a piacon belül - attól teljesen elkülönitve - kiviteli piacot kiuánt
felállitani, amely exportpiac hajnali 2-től déli 12-ig müködött. Részletesen szabályozták az árak alakulását, az adás. vétel módját, a gyümölcs- és zöldségfélék osztályozását és
csomagolását. Nem felejtkeztek meg a piaci ellenőrzésről
sem, és rögzitetteék a termelők megfelelő tájékoztatásának
módját is. A város számára pedig kötelezővé tették a nagykőrösi exportcikkek megfelelő propagálását.
Bár a szabályrendelete belügyminiszteri jóváhaggása
és megerősitése csak ±9.~ 2 1936-ban következett be, a város
vezetősége mégis ennkk szellemében folytatta a kerti kultúba támogatására irányuló tevékenységét. Nagykőrös város polgármestere 1929. februárjában törvényjavaslatot terjesztett
a földmüvelésügyi miniszter elé. 94 Lerögzitette, hogy a magyar kerti termények / gyümölcs, zöldség/ nemzeti kincs.
Ezért védelme rendkivül fontod és igen sulyos büntetést helyezett kilátásba, aki hirnevét rontja, vagy értékét bár milyen módon csökkenti: 5 évig terjedő fegyházbüntetés.
A város vezetőségének erőfeszítéseit a kerti kultúra
érdekében a kortárs Erdei Ferenc a következőképen értékelte:
" A háború utáni városi igazgatás fantasztikus méretü agitációt és szervező munkát végzett ebben az irányban: jutott
ebből a munkából helybeli piacszervezésre, törvényjaaslat
készitésére, országos kongresszusina és aránytalanul nagy-
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kiadványt vidéki város még nem produkált, mint Nagykőrös!" 95
Az erőfeszitések következtében a kerti növények ter-m
mesztése a 20-as évek második felére jövedelmezővé vált.
A termelési kedv fellendült, a kereskedők jó értékesitési

p iacokat teremtettek. 1927-ben Nagykőrösről belföldi szállitásra került 1226 vagon, melynek 46,5 %-a zöldség és főzelékfé1e, 52 %-a gyümölcs és 1,5 %a tisztitott baromfi
volt. A külföldre szállított kert termények mennyisége
ugyanebben az évben 880 vagon volt / 43,5 % főzelék és zöldség, 47 %-a gyümölcs, és 9,5 %-a baromfi és tojás./ A belföldi szállítás és a külföldi értékesités arányát ekkor a
kortársak évi átlagban 58-42 %-ban rögzitették. 96
A belföldi piac aránya 1927-ben haladta meg először
a külföldön étéksitett termények mennyiségét. / 1920-tól
kezdődőenaz átlag nagj- jából 65-35 % volt a külföldi árúk
" javára"! A kortársak az arány kedvezőtlenebbé válását
csupán az uborka külföldi értékesitési nehézségeiben látták, mert mig az uborka belföldi fogyasztása és feldolgozása nőtt, addig a külföldi piacok - elsősorban a znaim-i
uborka elterjedésének következtében - erősen csökkentek.
Az 1927. évi adatok azonabn már előre vetitik a, kerti
termények struktúra változtatásának szükségességét.
Ugyanebben az irányban hat a helyi piacon mind jelentősebb
felvásárlóként jelentkező Gscwindt-féle gyár is, amely a
kedvező konzervértékesitési lehetőségeket látva, egyre erő-
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gyümölcsfelvásárlása még az előző évit is 25 %-al halad
ta meg, ugyanakkor a zöldségfeldolgozásban a zöldborsó
zöldbab került előtérbe. 97

és a

1928-ban a magyarországi és a nagykőrösi mezőgazdasági termelés is a csucson volt. A mezőgazdasági termékek
ekkor érték el a legmagasabb árakat. Figyele.mbevéve, hogy
a mezőgazdasági árszintet alapvetően a külkereskedelemben
élérhető ár határozza meg, különös jelentősége van annak,
ha megvizsgáljuk, hogy a nagykőrösi kerti termények hogyan
részesedtek Magyarország exportjából. A külkereskedelmi mérleget mutató statisztikák szerint Magyarországról ebben az
évben friss gyümölcsből 304.558 q, friss főzelékből pedig
377.658 q karült a külföldi piacokra. Ezekből nagykőrösi
termelők adtak 73.801 q gyümölcsöt és 20.965 q főzeléket. 98
Mindenképpen érdekes megvizsgálnunk a továbbiakban e részesedést részletesebben. Az adazok szerint a nagykőrösi termények adták az összes kivitt saláta 90,3 %-át, az uborka
22 %-át, a meggy 12,3 %-át, a barack 14,4 %-át, az alma
14,7 %-át, a körte 1,5 %-át, a dinnye 8,6 %-át, a szilva
49,5 %-át és a zöldborsó 29,7 %-át. Az adatok meggyőzően
mutatják Dezső Kázmér igazát, aki a nagykőrösi kerti termények nemzetgazdasági szerepét olyan kitartóan hangsúlyozta!
Az 1928. évi zöldség- és gyümölcstermés értékesitésénél rendkívül fontos tényező, hogy ekkor még valamennyi
termény értékesitésre került. Az ezt követő évben mennyi-
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1929. évi kiviteli statisztika szerint legnagyobb mennyiségben a gyümölcs került elszállitásra /1243 vagon, melynek 49 %-a szilva, 44 %-a alma, 2 %-a barack, 1 %-a meggy
volt, a többi 4 % pedig egyéb gyümölcs./ ezt követte az
uborka /1162 vagon/ és a saláta 343 vagon. 99
Az 1929. évi rekordtermés azonban a ka'pitalista-gazdélkodási körülmények kzözött a nagykőrösi termelőknek sú
lyos gondot jelentett: a nagymennyiségü zöldség a rosszul
szervezett értékesitési lehetőségek következtében eladhatatlanná vált és tönkrement.
A termelők megsegitésével ismét a város vezetője, Dezső
Kázmér próbálkozott. 1929. julius 2-ra értekezletet hivott
össze a gyümölcs- és zöldségfélék értékesitése körüli nehézségek megvitatására, amelyen részt vettek a termelők mellett
az Exportintétet igazgatója is. 100 Az értekezleten a termelők elmondták, hogy a rendkivül munkigényes uborkáért a
nagykőrösi piacon 1-2 fillért kaptak. A kortárs számításai
szerint 1929-ben egy kh-on termelt uborka termelési költsége mintegy 346 'pengő volt. Jó értékesitési körülmények esetén - ha 1000 vagon felett van Nagykőrösről az évi kivitel, mint 'pl 1928-ban - akkor kilogrammonként 4 fillér a
termelési költség, rossz termés esetén - pl 1930-ban - a
kivitel mintegy 400 vagon, és igy az uborka termelési költsége is felemelkedik 10 fillérre. 101 1929-ben a salátának
mintegy 2/3 része rohadt el a kertekben, mert nem lehetett
eladni.
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között úgy lezuhantak, hogy a kerti termény piacra történő beszállitása többe került, mint amennyit érte kaptak
a termelők.
A nagykőrösi termelők és a lakosság általános elkeseredését, helyzetének súlyosságát két termelő hozzászólása mindennél szemléletesebben mutatja. Fehér Sándor kisbirtokos
mondta: " Nekem tegnap 840 kgr. uborkám volt s kaptam érte
16 pengő 80 fillért , és szedtük egész nap az egész családommal. Én magam 74 éves öreg ember vagyok. Van egy kis
vagyonkám, amit szorgalmas munkával tartottam meg, s most
74 éves koromban is dolgoznom kell reggeltől estig a legmegfeszitettebb munkával, ha azt akarom, hogy megéljek, mert
ha napszámost fogadnék magam helyett, 2 év alatt tönkre
tenne, elvenné vagyonomat a nagykőrösi piac. Kétségbeesve
gondolok arra, mi lenne a helyzet, ha 74 éve koromban
munkaképtelen volnék, nem tudnék dolgozni." Ha lehetséges,
méd sötétebb kép tünik elő Jakabházi Nagy József földbirtokos, városi képviselő felszólalásából: " A termelő társadalom helyzete minden képzeletet felülmúlóan kétségbeejtő.
Most volna itt az ideje, mikor úgy a gazdaosztály, mint a
szegény munkásnép jövedelmhez jutna, amiből egész évim megélhetését és egyéb szükségleteit fedezni tudná. Olcsó volna a kenyér, de a munkásnép napi 18-20 órai munkájának e redményáből sem tud kenyeret venni. Akinek a lisztje a
zsákban van, még az sem tud kenyérhez jutni. Van sok olyan
család, akinek még sóra sincs pénze. A munkásnép gyermekei
még kenyérből sem esznek eleget. Nem tudjuk elképzelni, mi
lesz itt a helyzet, ha beköszönt a tél. Itt olyan gyors
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" Az itt megjelentek termelők legmérsékeltebb elemei kzül
valók, a piacon ennél sokkal elkeseredettebb a hangulat."
Az értekezleten is éles formában, de különösen a
piacon ismételten felmerült a kereskedők tevékenysége és
helyzete. Az értekezleten Zs. Tóth Albert, a Nagykőrösi
Gazdasági Egyesület titkára mondta: Nagykőrösön egyetlen
cég, a Benedek cég dirigál. Ő szabja meg az árakat, a kisebb kereskedők nem mernek szembeszállni vele, de nem is
érdekük. Meghúzódnak a Benedek cég akciói mögött és igyekeznek azok sikerét előmozdítani." Ugyancsak Zs. Tóth Albert
mutatott rá, hogy a kereskedőknek csak a saját hasznuk a
fontos, nem törekednek a jobb minőség szorgalmazására:
" A nagykőrösi kereskedelem nem is törkkszik arra, hogy válogatott, príma árút szállitson, mert az olcsón összevásárolt
nagy tömeg mellett a kockázat kisebb és nagyobb a kereseti
lehetőség... Általában tapasztalatok alapján állitom, hogy
a nagykőrösi gyümölcs jó hirnevét maga a nagykőrösi kereskedelem tette tönkre." A kereskedők tevékenységét maga Dezső Kázmér is bírálta: " Mam már akereskedelem nem halad
egy úton a termeléssel." Végül Dezső Kázmér igéretet tett,
hogy a város közigazgatása saját hatáskörén belül mindent
megtesz a termelőtársadalom megsegítésére, de kevesli a
megyei ás állami támogatást. Sérelmezte, hogy a nagykőrösi
termelők semmiféle állami támogatást nem kpanak,szem-
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ben a szomszédos Kecskeméttel, amely terményei felvásárlását az állam kiemelten segiti elő.
A város polgármestere figyelmen kivül hagyott egy
tényt, amelyet ma már mindenképpen meg tudunk állapitani.
A nagykőrösi gyümölcs- és zöldségértékesités nem csupán a
felvevő piacok objektiv hiánya miatt nehezült meg. Az értékesitési nehézségekben fontos szerepet játszott az elavult müvelési mód is, az, hogy Nagykőrösön még mindig a
mennyiségi teremelésen volt a fő hangsúly, a minőséggel
nemigen törődtek. Az értékesitési nehézségeket a minőségi
követelmények előtérbekerülése okozta: fajtiszta termék,
kiváló minőség, gondos jó csomagolás a zöldségfélék esetében pedig az önköltség jelentős csökkentése. A nagykőrösimél később felfejlődött környékbeli városok kerti kultú

-

rája - mindenekelőtt Kecskemété- már a megváltozott igények figyelembevételével alakult ki és erősödött meg. A
nagykőrösiek fáradságos munkával továbbra is a munkaigényes
növényeket

kézi erővel ápolva termelték - ragaszkodva a

hagyományokhoz.• Kecskeméten az ujabb telepitésü zöldségés gyümölcskultúrát egységes fajtakiválasztás alapján telepitették, mig Nagykőrösön a tradiciók, azn örökölt vegyes
kultúra hatott fékezően.
Ugyancsak csökkentette a nagykőrösi termények versenyképességét a nem megfelelő csomagolás is. Nagykőrös széleslátókörü polgármestere még mindig a kosárral " piacozó"
kőrösi termelőket " győzködte a korszerű csomagolás szüksé
gességéről, mikor Kecskemét gazdái már faládába, minőségileg csoportosítva szállitották kerti terményeiket.
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különböző szárnyvasútak kiépitése, melyek a kisebb falvak,
szétszórt tanyák termelőit - a gazdasági háttért - mind
szorosabban füzte Ceglédhez és Kecske.méthez. A vasút megjelenése a tanyákon jelentős lökést adott mind a termelés
mind 'pedig az értékesités számára. Ugyanakkor Nagykőrös
város vezetői évtizedek óta hiába harcoltak a NagykőrösKocsér-Tiszakécske nyomvonalú vasútért. Saját erőből felépíteni nem tudták azá állam pedig a támogatást az általa fontosabbnak itélt Kecskemét-Lakitelek-Tiszaug vonal kié'pitésére adta. / A hantházi vonal kiépitése 'pedig a ceglédi

p iacra vitte az 1. járásbeli termelők nagyrészét./
Az 1929. év őszén kirobbant világgazdasági válság
hatása az előző évben már érzékeny veszteséget szenvedett
nagykőrösi gyümölcs- és zöldségkultúrára katasztrófálisan
hatott. Az a tény, hogy a fizetőképes kereslet tovább csökkenta a kerti termények értékesitésénél is sulyosan éreztette hatását, hizsen a válság első éveiben e termények értékesitési mennyisége az első világháboú előttinek csupán
.az 50-60 %-át tette ki ugyanakkor az árszint átlag 2/3-ára
zuhant vissza. Ez lényegében azt jelentette, hogy a válság hatására a zöldség fele, a gyümölcs egyharmada vált
eladhatatlanná, 103
Az értékesitési lehetőségek negrom3.6sát mutatják
a zöldség- és gyümölcsexport adatai, melyben azonban csak
az elszállitott terménymennyiségek vannak feltüntetve.
/ Az adatok q-ban vannak megadva./ 104
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Termények

1929

1930

1931

1932

1933

1935'

1938

Saláta

3856

9673

4373

421

667

1418

5626

Zöldbabés
borsó

2432

1o31

292

3135

589

1o28

35441

19414

1084o

2o48
,
6251

6467

2773

7328

-

1o47

922

63

2993

19o9

135 1

1473

9004

6493

Uborka

645

Paprika
Paradicsom

P.

-

-

Meggy és cseresznye

1491

2486

36o7

2852

1689

61

-

Barack

232o

1971

386

5281

1o189

95

1321

16o41

764o

6114

4o84

3584

4037

4o78

Szilva

29873

14965

49276

13119

44796

7435

17642

Szőlő

8773

14793

19983

10514

4137

4235

8218

Egyéb

9463

8473

4427

3754

2189

4809

9773

77446 1oo345

49381

78398

37449

63416

Alma, körte

Összesen:

11o335

Ha az elszállitásban jelentkező csökkenések mellett
még fmgyelembe vsszük a Gscwindt-féle gyár által felvásárolt
.

termékmennyiség csökkenését is / 1930-1931-ben a gyümölcsés zöldségfelvásárlást gyakorlatilag a felére csökkentették, sőt 1931-ben bszüntették a piacon történő közvetlen
árúfelvásárlást is 1Ó5 /, akkor megközelitőleg kirajzolódik
előttünk a nagzkőrösi kerti kultúrát a gazdasági válság

~

- 81 ide8e alatt ért súlyos veszteség. Kétségtelen, hogy az
exportpiacon értékesirésre került terméynmennyiségnek
adatai évenként - meglehetősen széles skáláju - hullámzást mutatnak, melyet azonban alapvetően a piaci kereslet
és az adott év időjárási viszonyai befolyásoltak. / Az 1935.
év rendkivül gyenge eredményeit a kedvezőtlen időjárás
okozta, különösen a fagy- és az aszály./ A táblázatbanmindenekelőtt szembetünő a városból elszállított termények
összmennyiségének csökkenése. Az 1929. évi rekordmennyiséget - annak korábban már ismertetett értékesitési nehézségeivel együtt - csupán 1931-ben közelítette meg, a többi
évben lényegesen alatta maradta. A kül- és belföldi értékesités elmaradásának okát nem szabad csupán a termésmennyiség és a termőterület csökkenésében látnunk: a 30-as években .már erősen éreztette hatását a hütőház hiánya, amely a
megfelelő tárolást és szállitási lehetőséget biztositotta
volna. A város vezetősége 1928-tól kezdődően folytatott
eredménytelen harcot a hűtőház felállitásáért, mert azt
csupán állami támogatásból tudták volna csak. megoldani.
A legtőkeerősebb nagykőrösi cég, a Benedek cég is Kecskeméten építette fel hütőházát, melynek polcait jelentős mennyiségben töltötték meg a nagykőrösin termékek. A kiviteli
adatokból egyértelmüen kitünik, hogy a hagyományos kőrösi
kerti termények értákesitése válságba jutott. A nagykőrösi termelőket a legérzékenyebben az uborkaértékesités
katasztrófális helyzete érintette.

1932-ben a helyi újság
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már ilyen fő cimmel jelnt meg: "Csődbejutott a nagykőrösi
uborkatermelés5 41106 A cikk szerzője szerint sürgős fajtanemesitésre van szükség, mert a kőrösi uborka a külföldi
piacon eladhatatlanná vált. A saláta értékesitésének legfőbb
akadályát a korábban legjelentősebb felvevőpiac, az osztrák
piac elvesztése jelentette. Az értékesitési nehézségek köveztkeztében a salátával beültete/itt összterület is jelentős mértékben csökkent, mig 1930-31 -ben 737 kh. volt, addig
1937-1938 -ban már csak 369 kh-ra esett vissza.
A hagyományos kőrösi zöldségek termőterületére új
növényfajtákat telepitettek, amelyek kedvezőbb értékesitési
lehetőséggel rendelkeztek. Már a kiviteli adatok között is
feltünik a paradicsom megjelenése és elszállitott .mennyiségének fokozatos növekedése. A termelési szerkezet megváltozására vonatkozó észrevételeinket támasztja alá, ha megvizsgáljuk a rendelkezésünkre álló 1933-1938 közötti években a zöldség- és gyümölcsféleságek piaci felhozatalának
alakulását.107
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Permé ny

q

1938

1935

1933
ió

ió

q

ió

q

Saláta

11551

6;5

1o967

9,5

13977

8,8

Uborka

14333

8,2

6779

5,9

14o56

4,1

4990

2,8

1841

1,6

6841

8,9

Zöldborsó
és bab

,

Zöld'pa'prika 15o7

o,8

5538

4,8

4781

3,0

Paradicsom 18596

lo,4

43577

37,8

44375

28,1

Csresznye
és meggy

2177

1,2

191

o,2

85o

o,5

Barack

16241

9,1

316

0,3

4113

2,6

Alma és
körte

16790

9,4

915o

7,9

11256

7,1

Szilva

64682

36,3

1837o

15,9

28958

18,4

Szőlő

17006

9,5

7971

6,9

13844

8,8

6,o5

1o518

9,1

5215

9,7

115218

loo

157906

1o821
.
Összesen: 178684
Egyéb

loo

loo

Arányaiban a piaci felhozatal adatai csak néhány helyen
térnek el az elszállitásra került termékek adataitól. Ennek
oka mindenekelőtt a Gscvindt-gyár növekvő arányu felvásárlásában, termelési profiljának megváltozásában keresendő.
A válOság mélypontján - 1932-ben - jelentős rekonstrukciót
hajtottak végre, mely időszak alatt az üzem csak mintegy

-84 75-80 %-os kapcitással müködött. A rekonstr kció következtében a termelési profil alapvetően megváltozott: a korábbi
évek 85-90 %-os gyümölcskönzerveivel szemben most már csak
55 % állt, mig a korábbi 10-15 %-os zöldségfeldolgozás 45
%-ban részesedik az összes konzervtermelésből, mely mennyiségnek a 2/3- a süritett paradicsom, 1/3-a zöldborsó. 108
A gyár 1933-ban 466 vagon zöldséget és gyümölcsöt dolgozott
fel, és termékeinek 80 %-át külföldre exprortálta.
A A termelők részére kedvezőtlen uborka- és salátaértékesités és a kedvező paradicsomkereslet hatására a nagykőrösi termelők 1933-ban 400 holdon megkezdték a lucullus paradicsom termesztését. A gyümölcs- és zöldségpiacra felhozott összes paradicsom menn*iségének 1933-ban 80,6 %-a,
1938-ban pedig 82 %-a került konzervgyári feldolgozásra.
A nagykőrösi termények közül a paradicsomot dolgozta fel
a gyár a legnagyobb részben, hiszen az 1935-ös adatok szerint a piacra felhozott zöldborsó 4,9 %-a, a cseresznye
és meggy 47,1 %-a, a barack 15,8 %-a, az alma 4,9 %-a', az
összes piaci felhozatalnak pedig 21,4 %-a került gyári feldolgozásra. 1Ó9 Ugyanezen az adatok 1938-ra már a következőképpen .módosultak: zöldbab és borsó 32,4 %, meggy és cseresznye 5,9 %, barack 30,4 %, alma 1,8 %, az összes piaci
felhozatalnak pedig 24,9 %-a került gyári felvásárlásra. 110
A súlyos értékesitési válsággal küzködő termelőknek
segitséget ismét Dezső Kázmér polgármester igyekezett nyujtani. Kérelmeket, memorandumokat állitott össze és terjesztett fel a legmagasabb fórumokhoz, kétségbeesve kérve segitségüket. 1930 májusában a miniszterelnöktől kért
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segitséget a gyümölcs-, zöldség- és főzelékértékesités támogatására. 11l Kérte a MÁV .modernizálást, a gyorsabb exportszállitás céljából javasolna az export-követelmények átalakitását, a Lengyelország felé fennálló magas vám megszüntetését. Ugyanakkor panaszkodott a kereskedőkre, hogy csak a
saját hasznukat nézik, a termelőktől olyan alacsony áron
vesznek át, hogy azok részére az önköltség sem térül meg. Kérte a gyümölcsszeszfőzés támogatását, a magas szesztermelési adó csökkentését. Részletes memorandumot készitett a
gépkocsin történő szállítás elősegitésére is. Az 1930. évi
XVI. tcz. 6. szakasza megtiltotta a kerti termények autón
történő szállítását a főváros és Nagykőrös között, mivel a
MÁV-nak "indokolatlan" vetélytársat jelentett. A polgármester előterjesztésére a képviselőtestület hátározatban kérte a korlátozás megszüntetését, mondván, hogy ez elsősorban
Budapest érdeke. /A külföldi államok piacainak elvesztésével az elsődleges felvevő piac Budapest!! A vasúton történő szállítás hátránya, hogy a reggel megvett és elszállított
gyümölcsöt íaK másnap tudták eladni, ugyanakkor az idegen
munkaerővel végeztetett ki- és berakodás is jelentősen rontotta a minőséget és jelentősen növelte a szállítási költséget. A felterjesztés megafapitotta, hogy az utóbbi években a friss gyümölcs, saláta, zöldség elsőrendü élelmezési
cikké lépett elő, és "ha ez a szállítási tilalom, illetve
emiatt a kedvezőtlen értékesités fennmarad, akkor Nagykőrös határa elpusztul, ami veszteség az államnak is" - próbálta á törvénymódositásra rábirni a kormányt Nagykőrös
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város polgármestere.
A sikertelen erőfeszitések mell é tt a helyi piacot is
megpróbálta szabályozni. Kiséletei közül kiemelkedett a
Nagykőrösi Kertészeti Egyesület és a Nagykőrösi Kereskedelmi Érdekeltség között 1932-ben létrehozott "Nagykőrösi
Piaci Vételt és Eladást Szabályozó Becsülettörvény", amely
részletesen szabályxozta a piaci vételt és eladást. A vitás
ügyek elintézésére pedig megalkotta a "Nagykőrösi Kertészeti Egyesületet és a Kereskedelmi Érdekeltségek Állandó
Piaci Ellenőrző Közös Bizottságát. 112
Az Erdei Ferenc által "szabályzatkedvelő polgármesternek"nevezett Dezső Kázmér az 1931. évi XX. tcz. 17. §-ának
megjelenése után - amely a közigazgatási hatóság kötelességévé tette a piaci áralakulás figyelését és az esetlegtes
összebeszélések, a termelők hátrányára történő önkényes beavatkozások megakadályozását - most már törvény adta jogával élve igyekezett a gazdatársadalom és Nagykőrös lakosainak értékesítési nehézségein segiteni. De ez a Dezső Kázmér már nem volt azonos a megválasztása utáni lendületes,
ambiciózus, célratörő polgármesterrel. A törvényalkotó polgármester mostmár csak élt a törvényadta lehetőségeivel,
nem törekedett azokon túllépni. Munkáját "hivatalnokként"
végezte, korábbi lelkesedését elvesztette. Nem sikerült a
kereskedő, és termelő társadalmat újból egységesitenie: a
kereskedő réteg gyakorlatilag szétesett és a Benedek-cég
befolyása alá került, a termelői társadalom pedig - melynek
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nek nem sikerült az igért kedvező értékesitési lehetőséget
biztositani - elfordult tőle. Dezső Kázmér az 1930-as években is lényegében ugyanazokkal a módszerekkel és eszközökkel
- elsősorban szabályzatokkal - kivánt eredményt elérni, amelyek 1927-1928-ban átmeneti sikerekhez vezették, de a gazdasági válság következtében élesebben felmerülő gazdasági
és társadalmi ellentmondások megoldásához ez már nem volt elegendő. Igy - tiszteletreméltó erőfeszitései ellenére is a nagykőrösi zöldségtermelés és értékesités szervezésére és
irányitására egte kevesebb befolyást tudott gyakorolni.
Hasonlóan a válságból való kiút keresése vetett a Nagykőrösi Kertészeti Egyesületet. A miniszterelnöknek 1932 februárjában irt beadványukban a zöldségek és gyümölcsök minőségi romlásának okát a drága védekezőszerekben látták. /A
védekező szerek árát ugyanis a gyárak 50 %-al emelték fel a
válság ideje alatt./ Ugyanakkor javasolták tájkörzetek kialakitását és hogy tövény biztositsa a magvak fajtejazonosságát. A kiutat a külföldi export növelésében látták, ezt
tartják szükségesnek elősegiteni "még a gyáripar rovására
is". Megemlitik, hogy Ausztria salátapiacának elvesztése,
"éppen a legszegényebb nép, a feles salátások teljes éhenhalásához" vezet. Szigorú intézkedést - börtönbüntetés kiszabását - kérték a piaci "összebeszélők", az indokolatlan
és törvényellenes árszabályozások eÍlen. 113
1933 júliusában Nagykőrösön a Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatal megalakitotta a Gyümölcskiviteli Szakbi-
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zottságot, melynek elnöke Dezső Kázmér lett.

114 A Szakbi-

zottság tagjai termelők és kereskedők voltak; feladatuk az
exportügyek szabályozása, irányitása, a helyi piac' adatainak figyelembevételével. A Bizottság tevékenysége voltaképpen a legnagyobb nagykőrösi felvásárló, a Benedek és t.Társa cég önkényeskedéseinek megakadályozására irányult volna,
de eredményes működést nem tudott kifejteni. A Benedek cégnek - tőkeerejénél fogva - a nagykőrösi piacon áralakitó
hatása volt, a kisebb kereskedők is gyakorlatilag az ő felvásálóik voltak. A cég monpolisztikus helyzetét legalizálni
akarta és 1934-ben gyümölcskiviteli szindikátust kivánt alápitani az ausztriai kivitelre. Dezső Kázmér azonban a gazdák
érdekeire hivatkozva, ezt nem egedélyezte, és igy a nagykőrösi piacon a helyzet változatlan maradt: hivatalos engédély
nélkül bár, de egyetlen nagy cég - a Benedek cég - harcolt
ki magának monopóliumszerű helyzetet, igy érdekeinek, számitásainak, nyereségvágyának volt kiszolgáltatva a nagykőrösi
termelő társadalom.
A város Polgármestere továbbra is szabályzatokkal pórbált úrrá lenni a nagykőrösi pp con. Rendeletileg szabályozta a felvásárlást, másik rendelettel eltiltotta a zugpiacok tartását. Élénken támogatta a Benedek cég konkurenseként
a nagykőrösi piacon 1935 áprilisában jelentkező Budapesti
Munkásvállalók Értékesitő Szövetkezetet, amely kedvező felvásárlási feltételeket kihált és nagymennyiségü paradicsom115
termelési szerződést kötött a kőrösi termelőkkel.
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A vállalkozás azonban nem volt elég tőkeerős, és a leszerződött 150 vagon paradicsom helyett csupán 15 vagonnal vettek át, az eredetileg leszerződött 4,5 fillér/kg
áron. Mikor a paradicsom ára a 'piacon lejebb esett, a
cég beszüntette a felvásárlást és csődött jelentett be.
A létükben veszélyeztetdt termelők a polgármester segítségét kérték, akinek sikerült is elérnie, hogy a nagy
mennyiségü paradicsom egyrészét a Benedek-cég 4 filléres,
másik részét pedig a nagykőrösi Gschwindt-gyár 4,5 fillér/
kg áron - saját szerződésein túl - átvegye.
1935. szeptember 4-én a Kecskeméti Cégbiróságon működési engedélyt kapott a Nagykőrösi Termelők Értékesitő
Szövetkezete, amely szövetkezet az Első Kecskeméti K o nzervgyár felé igyekezett az át nem vett 'paradicsomot értékesiteni. Benedekék és a Gschwindt-gyár felvásárlási
következtében azonban erre már nem volt szükség. Az értékesitési válságból 1934-ben, majd az 1935-ös rendkivül
rossz termést leszámítva - 1936-tót lassan kilábaló nagykőrösi zöldségkultúra összetétele ekkorra stabilizálódott.
A korábban hatalmas mennyiségben termelt uborka - amely
Nagykőrös jelképévé vált, és "uborkahegyei" révén nevezetessé tette a kőrösi 'piacot, - ezek az "uborkahegyek"
azonban már az eladhatatlanság jelképei voltak - termőterülete csökkent ugyan, de a termesztését nem adták fel.
Mostmár főleg konzervgyártásra, savanyitásra, termelték,
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vagyis a 3-6 cm-es ugynevezett "rövid uborka" vált általánossá. A gazdasági válság következtében Európábak
nőtt a kereslet a konzervtermékek iránt és ez kedvezően
befolyásolta a nagykőrösi felvásárlókat is. A nagykőrösi piacon mind jelentősebb felvásálóként jelentkezett a
Gso?bwindt-féle gyár, amelyet az 1930-as évek második felében már joggal lehetett Konzervgyárnak nevezni. Jelentős mennyiségü zöldséget vásárolt fel - elsősorban száritás céljából - a .müködését hosszas huzavona után 1938-ban
elkezdő volt"Pátria" Koznzervgyár is. A háborús előkészületek következtében - elsősorban a németországi piacok
felvevőképessége megnövekedett, és a nyers uborka, a paradicsom és a különféle konzervek nagy .mennyiségben is
eladhatókká váltak.
Az értékesítési nehézségek a 2 világháború közötti
időszakban lényegesen kevésbé érintették a nagykőrösi
gyümölcstermelést. A termőterület változásait itt is nehéz nyomon követni, mert a gyümölcsfaállomány legjelentősebb része a kertekben illetőleg a szőlőkben volt. A
legjellemzőbb adatokat itt a gyü®ölcsfaállomány összeirásai adják. /Ekzeket az adatokat pedig csak óvatosan szabad
használnunk./ A nagykőrösi - és általában a Duna-Tisza
közi - fejlett gyümölcstermelésnek lényegében ugyanaz a
gazdasági és társadalmi helyzet az "indítéka", amelyet
a zöldség- és főzelékféléknél már láttunk a korábbiakban: a homokterületek viszonylagos olcsósága, a kis te-
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rületen is jövedelmező gazdálkodást tett lehetővé, biztositva egyúttal a nincstelen parasztság élniakarását, teremtő erejét. Az I. világháborút követő országcsonkitás
következtében a Felvidék, Kárpátalja, Erdély s délen a
Szerémség hatalmas gyümölcstermő területei elvesztek, igy
az új Magyarország területén gyümölcshiány lépett fel,
amely kedvezett a gyümölcsfatelepitéseknek. A gyümölcs
iránti kereslet kielégitésére a gyümölcsfák telepitései
.meggyorsultak. Európa fogyasztása igen jelentős volt, s a
magyar gyümölcsök jó zamata, aromája lehetővé tette a
nagyarányú kivitelt. "A gyümölcstermelésben bekövetkezett
nagyarányú fejlődés azok közé a legjelentősebb eredmények
közé tartozott, amelyeket a mezőgazdaság a két világháború közötti időszakban felmutatott. "116
A gazdag hagyományokkal rendelkező nagykőrösi gyümölcskultúra a 2 világháború között értékesitési nehézséggel nem küszködött. Nehézséget a nem megfelelő gondo-'
zás következtében fellépő megbetegedések okoztak, mindenekelőtt a meggyfákat 'pusztitó monilia nevü gombabetegség. A környező városok gyümölcstermlésének versenyre
késztető növekedése a kőrösi termelőket is serkentette.
Történtek ugyan kísérletek a gazdaságosság növelésére
oly módon, hogy a termelt fajták számát csökkentsék,
ezáltal lassan felhagyjanak a korábbi rendszerrel, melyben minden termelő sokfajta gyümölcsöt termelt. 117 Ez
a-zombam nem vált általánosan jellemzővé, mert még 1937
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novemberében is a Külkereskedelmi Hivatal Nagykőrösi Kirendeltsége azt állapitotta meg, hogy az "egyöntetü áruból nem tudnak sokat termelni, mert ugyanazon gyümölcsből különböző tipusokat termelnek. "118 A gazdasági válság mélypontján, 1932-ben a Pest vármegyei Népmüvelési
Bizottság erőteljes szervezkedéssel csatlakozott a Földmüvelésügyi Minisztérium gyümölcstelepitési akciójához.
Felhivta a figyelmet a gyümölcs jelentősésgére, ugyanakkorfigyelmeztettek arra is, hogy csak a szakszerü müvelés hozza meg a kivánt eredményt. Megállapitották,
hogy Nagykőrösön és környékén nem az újabb telepités, hanem a védekezés oktatása és tanítása a legjelentősebb
feladat.
A nagykőrösi gyümölcsfaállomány összetételét az
1935-ös felmérés alapján vizsgáljuk meg. 119
Fák száma

Az összes gyümölcsfa %-ában

Alma

47829

Körte

16200

7,6

Birs

1654

0,8

Cseresznye

9956

4,7 %

Meggy
Kajszi

15478

22,6 %

7,3 %

16019

7,5 %

Őszibarack

9264

4,5 %

Dió

4790

2,3 %

81836

38,6 %

Szilva
Egyéb gyümölcs
Gyümölcsfaállomanv

7828

211530

4

%

100

%

m

-
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Ha a gyümölcsfák abszolút számát csak némi kritikával
fogadjuk is el, az egyes gyümölcsfa-féleségek részesedéssének százalékos aránya mégis jellemző képet ad a tényleges helyzetről.
A megtermelt gyümölcsök jelentős részét részben külföldre, részben Budapestre szállitották. A legjelentősebb
exportcikk a kőrösi .meggy volt, melyet a termelők is különös megbecsüléssel kezeltek. 120 A szilvafélék jelentős
része is a piacra került, de számottevő volt a helyi pálinkafőzés is. A szilva valóságos "népélelmezési" cikk
volt, olcsósága és nagy mennyisége minden réteg számára
hozzáférhetővé tette. Az 1930-as évek második felében tett
nagyobb jelentőségre szert az alma, akkor kezdődött jelentős telepitése is. Ugyanebben az időben már jelentős konzervipari feldolgozást folytatott a Gschwindt-gyár is,
különösen almát /1938-ban 3080 Q-t/, szilvát /1938-ban
1554 q-t/ és barackot /1938-ban 727 q-t/ konzerválva. 121 '
A nagykőrösi gyümölcskiviteli statisztikák a korszak
vége felé egyre kedvezőtlenebb képet mutatnak. A termelők
szomorúan panaszolják, hogy a kivitel nem fejlődik kellőképpen, mert a városnak nincs hütőháza, igy a nagykőrösi
termények jelentős része a Kecskeméti kiviteli statisztikát javítja. Tény az, hogy a kecskeméti egyöntetűbb gyümölcskultúra, a lényegesen kedvezőbb szállítási lehetőségek és nem utolsó sorban a hütház müködése következtében Kecskemét gyümölcskivitele az I. világháború előtti

-9416,1 %-ról a 30-as évek végére 40,5 %-ra nőtt Magyarország
kiviteli statisztikájában. 122
Hasonlóan nem következett be jelentős változás a szőlőtermelés területén sem. A "szőlőhegyekre" jellemző volt,
hogy a szőlőt teleültették gyümölcsfával, igy növelve azok
jövedelmezőségét. Az újabb telepitések már inkább csak a
szőlőtermelés célját l-szolgálták, törekedtek "tiszta" szőlőtelepek létrehozására. Jellemző rla nagykőrösi hagyományos
szőlőkultúrára, hogy - aki csak tehette - igyekezett párszáz
négyszögöl szőlőt is szerezni. Valamely gazdasághoz tartozó
szőlő a legtöbb esetben a határ más részén terült el, a szőlők számára kedvezőbb talajon. Ezeken a "szőlőhegyeken"
/Öregszőlők, Tormás, Nyársapát, Csemő, Bokros/ számtalan,
párszáz négyszögöles szőlőskertek voltak, más-más tulajdonosok birtokában./,1 gazda egyéb birtokai a hátár más részén
terültek el./ Az 1944. évi hegyközségi kimutatás - de a város külterületi térképei is - egyér•telmüen tanúsitja a kicsiny szőlőbirtokok létét és tagoltságát.
1 kh-on aluli

2062

1-5 kh-on

1379

5-10 kh-on

100

"

680 kh-on _

54

"

1739 kh-on

3595

It

6159 kh -on

10 kh felett
Összesen:

tulajdonos
összesen
"

1100 kh-on
2640 kh-on

Az 1 kh-on aluli tulajdonosok az összes tulajdonosok 57,4
%-át tették ki, mig birtokukban a szőlőterület 17,9 %-a
volt. Az 5 holdon aluli gazdaság a szőlőterületnek 60,8

-95%-a, és ez a tulajdonosok 95,7 %-át jelentette. A százalékos arány csak az első pillantásra meghökkentő, mert
a szőlő igen jövedelmező volt: 2 hold szőlg is elég volt
- jó esztendőben - egy család eltartásához. Az újabb telepitésü szőlők - melyek már a korszerü.müvelést is lehetővé tették - általában 10 kh-on felüli szőlőbirtokok,
amelyek az összes szőlőterület 28,2 %-át tették ki,
ugyanakkor a tulajdonosok százalékaránya mindössze 1,5
volt. A 10 kh fölötti gazdaságok közül a legjelentősebb Soós Lászlónak a csemői részben lévő 223 kh-as szőlészete volt.
A szőlőtermés nagyrészéből bort készitettek, amit
csaknem kizárólag helyben fogyasztottak, elszállításra
nagyon kevés került. A bortermés árusitása, helyi vevők
részére, többnyire árusítási engedély nélkül, zugkimérésekben, kurtakocsmákban, általánosan elterjedt szokás
volt és a szőlőbirtokosoknak jelentős bevételi forrást
jelentette. l24
Eltérően az egyéb mezőgazdasági termékektől, a
szőlőtermesztés nem mutat ingadozást: lassú ütemben, de
egyenletesen fejlődött. A Nagykőrösi szőlőkultúrára jellemző adatokat az 1935. és 1944. évi összeirásokból vizsgáljuk meg. Az 1935-ös összeirás tanúsága szerint az
összes szőlőterület 98,2 %-a volt termőterület, melynek
nagyobbrésze volt az u.n. gyalogszőlő /huzal és minden
támasz nélkül müvelt/ és csak a kisebb volt a fejlettebb

- 96 kultúra, a karós szőlőmüvelés. Ugyancsak az 1935. évi statisztika ad tájékoztatást arról is, hogy az összes szőlőterület 4,2 %-a volt tiszta szőlő, .mig 95,8 %-a gyümölcsössel együtt kerülten müvelésre.

s

Az 1942-1943-as gazdasági évről szóló kimutatás vi zont
ugyanezt a kedvezőtlen arányt lényegesen közeliti egymáshoz: a polgármester jelentése szerint az összes szőlőterületnek 35 %-a fajtiszta szőlőtábla, mig 65 %-a gyümölcsössel kevert telepités, amely a "tiszta" telepitésü szőlőterüleitek kialakitására való törekvést mutatja. 125 Adatait
azonban tulzónak tartjuk. Kisebb eltéréstor mutat a 8 év'
alatt a szőlőfajták összehasonlitása is. A vörösborszőlő
/ezen belül a kadarka/ egyértelmüen uralkodó a nagykőrösi
szőlőkultúrában: 1935-ban 63,1 %-ban, 1943-ban pedig már
csak 50 %-ban részesült az összes szőlőterületből. Jelentős a fehérborszőlő aránya•is./1943-ban átlag 40 V/,
amelyen belül 25 % kövidinka, 20 % szlankamenta, 20 %
ezerjó, 15 % olaszrizling és 15 % mézesfehér a jelentősebb
mennyiségek. 126 Az étkezésre szánt csemegeszőlő a borszőlőkhöz viszonyitva msekély részt képviselt: 1935-ben 6,5
%-ot, 1943-ban 10 %-ot, tehát termőterülete a 30-as évek
második felétől fokozatosan nőtt. A polgármesteri jelentés ugyanakkor hozzáteszi, hogy a legjobb bort a rizling
és a kadar adják, mig a legtöbbet az ezerjó. Az összes
szőlőterületre irányitva az éves átlagtermés 9-10 hektóliter kt.holdanként, és a termésátlagok egyenletes növekedést mutatnak. A termésmennyiséget illetően jelen-
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tős különbség volt a korszerü telepitésü, szakszerüen művelt, nagyobb kiterjedésü szőlőtelepek és a kisgazda tulajdonában lévő szőlőskertek között. A kis szőlőskertek
terméseredményei - bár a gazdák törekedtek a szőlő számára "minden megadni" /trágyázás, gondos müvelés - a
fejlettebb müvelési forma - a tiszta telepitésü szőlők
hozama azonban mégis jövedelmezőbb volt.
Összefoglalva a város 2 világháború közötti zöldség-,
gyümölcs- és szőlőkultúrájának változásait elmondhatjuk,
hogy a város polgármesterének, Dezső Kázmérnak, az erőfeszitései végül is felemás megoldást hoztak. Fáradságos
és szakadatlan küzdelemben sikerült ugyan .megmentenie a
világhirü nagykőrösi zöldség- és gyümölcskultúrát, de a termelés és a forgalom súlypontja véglegesen Kecskemétre tevődött át.
Nem szabad azonban igazat adnunk Erdei Ferencnek,
aki ezt a tényt a 2 polgármester közti különbséggel magyarázta: Kecskemét polgármestere maga is termelő volt, aki
közvetlenül harcolt és vitázott a kereskedőkkel, Dezső
Kázmér 'pedig "belefáradt" az eredménytelen viaskodásba. 127
Kecskemét "előretörésében" alapvető volt, hogy a későbbi
telepitésü zöldségek és gyümölcsösök nagy tömegben termesztve, egységes fajtakiválasztás alapján, higiénikusabb
csomagolással versenyképesebbek voltak a nagykőrösi "hagyományos" termelési móddal és szállitással szemben. Jelenetős tényező az is, hogy Kecskemét gazdasági ereje is
lényegesen nagyobb volt,mig a nagykőrösi tőkeszegény

-9 8kisgazdaságok csak saját magukat tudták reprodukálni, jelentősebb fejlődésre képtelenek voltak. A két világháború
között a nagykőrösi kerti termelők - polgármesterükkel az
élen - szakadatlan harcot folytattak jó hirnevet szerzett
terményeik értékesitéséért, de a fejlődésben lemaradtak.
Az erőfeszitéseket és annak kudarcát a kortárs szociográfus egyértelmüen rögzitette: "Amit városi gazdaságpolitika
megtehet, azt mindkét város megtette a maga módjáiti. A kőrösi, kecskeméti és a többi magyar kertek termékeinek a sorsa azonban nem a két város politikája, hanem az országos
politika± esélyei fordult meg." 128 .

5./ Az állatállomány alakulása

A mezőgazdaság másik nagy ágazatának, az állattenyésztésnek adatszerü vizsgálata óvatosságra inti a statisztikai adatok felhasználóit. Ez az óvatosság több szempontból isindokolt: először is itt nagyobb mértékben kell számolunk az adatszolgáltatók tudatos és szándékos téves adatközléseivel, másrészt az állattenyésztés sokkal élénkebben
reagál bizonyos tényezőkre: piac hatásaira, az árakra,
a takarmánytermesztés eredményére, továbbá itt megkülönböztetett jelentősége van az adatfelvétel időpontjának.
Nagykőrös városában a múlt század végétől a II. világháború kezdetéig a mezőgazdasági törzsállatállomány létszáma a következőképpen alakult:129
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/Kérdőjelet ott alkalmaztunk, ahol forrásunkban nemleges
adat nem található. A baromfiállomány részletesebb felmérése csak 1935-ben történt meg, adataink azonban akkor is
csak a törzsállományt tartalmazzák./

~1

.
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Táblázal-unkból Nagykőrös állatállományának alakulására több következtetés vonható le. Az általános fejlődési
irány vizsgálata szempontjából figyelmen kívül kell hagynunk az 1919. végi rendkívül csekély állatlétszámot, melynek oka.t egyrészt a háború hatásában /kevesebb munkaerő
van, és azt is a földmüvelés köti le, illetve a háború a
lóállományt jelentősen pusztította/, de nagyobb részben
a megszálló román királyicsapatok pusztitásában kell keresnünk.
A Nagykőrösi Mezőgazdasági Bizottság 1924. október
28-i ülésén állapitotta meg, hogy az"állatállo mány körülbelül elérte a békebeli létszámot. "130 Ugyanakkor megálla.

pitották azt is, hogy a minőség rendkivül gyenge a nem megfelelő fedeztetés miatt. A gazdák igen gyakran - a kevesebb
kiadás reményében - zug-apaállatokkal fedeztettek, mert a
jobb apaállatok drágábbak voltak és a nem megfelelő megbecsülés miatt ha.inarabb <. is kimerültek. A Mezőgazdasági
Bizottság a felfrissítés szükségességét mindenekelőtt a
szarvasmarha, ló és sertésállományban látta, de "a baromfitesztésen is látszik a beltenyészet miatt degeneráltság."
Az állatállomány feljavitása, nevelése és nemesitése céljából 1926. november 28-án létre is hozták az Állattenyésztő Egyesületet, mely müködése során - megfelelő apaállatok beszerzésével illetőleg a fedeztetés szigorításával ha feljavitani nem is tudta a nagykőrösi állatállományt,
de a további leromlást megakakdályozta.131
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A vizsgált időszakban az egyes állatfajták létszámának alakulásakor feltünő a szarvasmarhaállo.mány jelentős.mérvü csökkenése. A mélypontot 1935-ben érte el, /ekkor
az 1895. évinek csupán 72,82 %-a/ ezt követően - a gazdasági válság utáni stabilizálódás hatására - emelkedés tapasztalható. Mindenképpen fel kell figyelnünk a szarvasmarhaállomány összetételének megváltozására is. A tehén
létszámának állandó emelkedése mutatja jeléntőségének növekedését, elsősorban a magánháztartásokban. Különösen a
külterületi lakosság körében volt általános a jól tejelő
tehén tartása, és ugyanitt voltak a legkedvezőbbek a tartás feltételei is. Jelentős a csökkenés az igás ökrök számában. Ha szembeállitjuk a lovak számának állandó növekedésével akkor kézenfekvő a magyarázat: alapvetően megváltozott az igaerő szükséglet. A korábban általánosabb "ökrös
szekereket" - amely gyakorta a gazda "jómódját" is hivatott
volt jelképezni - a gyorsabb és mozgékonyabb lóvontatta szekerek váltották fel a teherszállitásban. Érdekes, hogy az
országos adatok azonban korszakunkban már a lóállomány csökkenését illetőleg stagnálását mutatják. 132 Nagykőrösön azonban a Horthy korszakban a fejlődés még csak ott tartott,
hogy az ökröket a lovak váltották fel. Ennek megértéséhez
utalnunk kell a nagykőrösi birtokviszonyokra: az autót,
a gyorsabb teherszállitást a kisgazdaságok nem birták el.
Számukra az egy vagy két pár ló beszerzése a helyileg szükséges - főleg piaci - szállitásokhoz, valamint a mezőgazda-
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sági munkákhoz vonóerőként . - elegendőnek bizonyult.
Nagykőrösön is e két állatfajta /szarvasmarha,1ó/
képviselte az állatállományon belül a legjelentősebb értéket. Ezt tanúsítják az állatok értékének összehasonlitására szolgáló számosállat számértékek is: az egyesli
állatok számosállat értéke az összes állatállomány értékének százalékában 1935-ben /fEetve Magyarországon
1934-ben/ a következő volt: 133

Állat

Nagykőrösön

Magyarországon

Alföldön

szarvasmarha

43

ezen belül
tehén

27,8 %

ló

38,6 %

27,1

%

34

sertés

15,9 %

12,1

%

12,7

ezen belül
koca

%

56,9

%

-

49,9

%

-

3,5 %

-

-

Törzsállomá-nyú baromfi

2,3 ó

-

-

Juh

0,2 %

3,9

%

%

3,4

Az adatok összehasonlításából kitünnek a nagykőrösi
állattenyésztés. legfőbb sajátosságai: a szarvasmarha±ungimzm
tartás viszonylagos elmaradása, ugyanakkor a fő szállitóerőt
jelentős lóállomány nagyobb részesedése. Bár adataink csak
a törzsállományra vonatkoznak, de igy is feltűnő a sertésállomány jelentős száma. A sertéstenyésztés fő helyei a
külterületi tanyák voltak, ahol a tartás feltételei a leg-
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kedvezőbbek voltak. Az állományon belül az egyes sertésféleségek arányainak meglepően nagy változásait az adatfelvétel különböző időpontjainak tulajdonitjuk: az összlétszám
adataira azonban ez nincs jelentősebb hatással. Csekély értéket képviselt a város állatállományában a juh, melynek
létszáma igen erős hullámzást mutatott, mert a birkatartás
nem volt jövedelmező. Jelentős Volt viszont a baromfitartás.
A hagyományos nagykőrösi baromfitenyésztés is a gazdasági
válság hatására mutatott ugrásszerü emelkedést, amikor a gabona ára feléré, harmadára esett, az állatállományé pedig
alig változott. Ez - természetszerüleg - a legszaporább
állatfajtánál - a baromfinál éreztette leghamarabb a hatását.
A baromfi és a tojás a 20-as évektől kezdődően - de különösen 1930-tót - jó értékesitési lehetőséggel birt, és az
ország baromfikivitele is csaknem megkétszereződö t t. Tenyésztése a kisgazdaságokba koncentrálódott és jelentős helyet foglalt el a kisbirtokosok és a teljesen vagyontalanok
pénzbevételeiben. A baromfitenyésztésben legjelentősebb a
tyúkfélék száma, de az országos elterjedtséghez viszonyitva
igen magas a pulykák száma is. A nagykőrösi baromfi elterjedt és kedvelt exportcikk volt, a baromfifeldolgozásra és
szállitásra a 30-as években több jelentős cég is müködött
Nagykőrösön. Közülük a legjelentősebb a Benedek József és
Fiai élelmiszer-export cég, amely 1931-től folytatott különösen intenziv baromfi- és tojásexport kereskedést, 19301931. évi

forgalmuk kb. 1 millió tojás, 200.000 pulyka,
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90.000 liba, 50.000 kacsa - csak a baromfiakból. 134 A cég
felvásárlási területe nemcsak Nagykőrös városa volt, a
környező települések szintén felvásárlási piacaik voltak.
Az alföldi baromfitermelést tulajdonképpen két - hazai
viszonylatban - mammut cég a Schneider Ignác Utódai és
a Benedek József és Fiai cég exportálta, s fölözte le
ezzel a tetemes hasznot. E két cég minden konkurenciát
kizárva monopóliumot teremtett magának ezen a hatalmas
piacon. A baromfikereskedelem haszna a baromfi és tojás-

kivitelben jelentősen. meghaladta az egyéb exporttermékek
hasznát. Okát a .mongolhelyzetben, és az akkoriban szerveződő kereskedelmi ágazat "dinamizmusában" kell keresnünk. A nagykőrösi mezőgazdaság összes termelési értékének 31,3 %-át 1935-ben az állattenyésztés tette ki: szarvasrha az összes termelési érték 9,6 %-a - ezenb belül
a tej, 6,6 %, - , sertés 8,9 %, vágóbaromfi 8,8 %, tojás
2,5 %, ló 0,3 %, egyéb állati termék 1,2 %, juh 0'%. 135
Azt a tényt, hogy az állattenyésztés továbbra is nagyobb részben az árutermelést szolgálta, bizonyitja az
1935-ös adatokról készített statisztika, amely az egyes
állatok és állati termékek árurészesedését mutatja az
illető ágazat összes termelési értékének százalékában.
Ezek szerint áruként jelentkezik a piacon azt összes
szarvasmarhaállomány 60,5 %-a, a vágómarha 95,3 %-a,

a

tehén 60,8 %-a, vágóbaromfi 68,6 %-a, a tojás 52,1 %-a,
.míg a sertéseknek csaknem a fele, pontosabban 48,7 % - a.
Figyelembevéve az egyéb állati termékek 29,4 %-os áruré-
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szesedését,megtudjuk, hogy Nagytőrösön az állattenyésztés
57,9 %-a vett részt az áruforgalomban, azaz került közvetett vagy közvetlen módon értékesitésre. 136 A fennmaradó
rész a helyi lakosság közvetlen fogasztását szolgálta,
részint mint táplálék /sertés, baromfi/, részint pedig a
mezőgazdasági termelést segítette, mint nélkülözhetetlen
igaerő /115, szarvasmarha/. E kettős igény kielégitése határozta meg alapvetően az állattartás és tenyésztés mértékét, amelyet azonban befolyásoltak a különböző gazdasági és 'politikai események is.

III. Az ipar i-és kereskedelmi viszonyok
1./ Ipari-és kereskedelmi üzemek

Nagykőrösön az I. világháború befejezése után
számottevő ipari üzem nem müködött. Kisebb létszámmal müködő ipari jellegű üzemekkel számolhatunk, amelyek dolgozóinak összlétszáma a város népességéhez viszonyitva csekély. Ezt tanúitja egy 1922 áprilisában készitett polgármesteri jelentés, amely a téljesség igényével sorolja fel
az ipari üzemeket és azok munkásainak számát. 137
1./ A Siemens-Schuchert cég által bérelt villanytelep,
24 munkással és 3 tisztviselővel
2./ 5 malom, átlag 15-20 munkással
3•/ 3 nyomda, átlag 4-4 munkással
4./ 10 pékműhely, átlag 2-2 munkással
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5./ 4 fuvarozási vállalat, átlag 4-5 munkással
6./ Gschwindt-féle szesz- és élesztőgyár, átlag 20
munkással és 3 tisztkitselővel
7./ Téglagyár és Kereskedelmi R.T, kb. 20 munkással
és 1 tisztviselővel
8./ Városi Központi Szeszfőzde, 2-3 munkással
9./ Többszáz kisebb ipari mühely 1-2-5 munkással
Az ipari üzemek 'puszta felsorolásából is azonnal kitüni,hogy a város ipara teljes egészében a mezőgazdaságra épült. Az ipari üzemek müködésének célja a helyi mezőgazdasági termények feldolgozása és ily módon a kedvezőbb
értékesités elérése volt.

.

Az élelmiszeripar általános fejlődése Nagykőrös iparfejlődésére is kedvezően éreztette hatását. A r gyarországi fejlődés élvonalába a konzervipar - ezen belül a
gyümölcs- és 'par•adicsomkonzervgyártás került és fejlődött
modern ágazattá. Termelvényei exportálásra kerültek, és
igy a jelentős bevételi többlet megteremtette a továbbfejlesztés lehetőségét. 138 Ehhez jelentős mértékben járult hozzá - kedvező felvásárlási lehetőséget kihasználva a Gschwindt-féle Szesz- és Életztőgyár Nagykőrösi telepe,
amely éppen a konzervgyártás következtében fejlődött
számottevő ipari üzemmé. A kereslet törvényei szabták meg
a többi élelmiszerfeldolgozó iapr helyi fej lődését is.
Ebből a szempontból különös jelentősége volt a,kertiterményeknek, a zöldség; és gyümölcskultúrának, illetőleg a
baromfitenyésztésnek. 1933 decemberében a legjelentősebb
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ipari üzemek között a Gschwindt-féle konzerv és szeszgyárat, a Benedek József ós Fiai baromfifeldolgozást,
illetőleg a hozzájuk tartozó ládagyárat említik forrásaink. 139 Ezeknek az üzemeknek a foglalkoztatottsági
létszáma is ugrásszerü fejlődést mutatott, az 1920-as
évekhez viszonyitva. Az üzemek telepein dolgozó munkások
létszámának megállapítása nem könnyü feladat. Neheziti
mindenekelőtt a tőkés gazdasági viszonyokból eredő magántulajdon jelleg - az üzemek a létszámot titkosan
kezelték, mert abból gazdasági erejükre lehetett következtetni - de hasonló nehézséget okoz, hogy mindkét
üzem esetében jelentős eltérések vannak a szezonban és
a szezonon kívüli hónapokban foglalkoztatott munkáslétszámban. Tény az, hogy szezonban gyakran napi 3-500
illetve 800 munkást is foglalkoztattak,a zöldség-, gyümölcs- illetőleg a baromfifeldolgozásnál, ezek azonban
a nincstelen mezőgazdasági munkások tömegéből - elsősorban nő munkávállalók közül - kerültek ki, és jelentettek az ipari üzemek számára olcsö és gyakorlatilag
minden napra biztos - könnyen megszerezhető és elbocsátható - alkalmi munkaerőt. Velük szemben a munkaadók a szezonon kivül időszakban semmiféle kötelezettséget nem éreztek, közömbös volt számukra a hosszú téli hónapokban
a megélhetésük is. Igy a lakosságnak ez a rétege - bár
az év egyrészében ipari üzemben dolgozott - megélhetésének alapját továbbra is a mezőgazdaság biztosította.
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/Ez - természetesen - alapvetően meghatározta politikai
szervezettségüket és aktivitásukat is. Az esetlegesen üzemben dolgozó, a csekély bérnek is örülő, de főleg a mezőgazdasági termelésből élő "munkások", nem alkothatták az
ipari munkásmozgalom bázisát./ Az alkalmi munkások helyzetére jellemzően mutat rá a Gschwindt-gyár 1938-ban irott
kérelme, amelyben kérték az Iparügyi Minisztériumtól, hogy
az ekkor rendeletileg előirt minimális órabért a gyár dobozüzemében dolgozóknak ne kelljen megfizetniük. VéleményüNk szerint ez gépesitett munka és szakképzetlen munkásleányok végzik. "Hiba lenne számukra magasabb bért adni" irták. "Munkásaink a nagykőrösi viszonyokhoz mérten, az
olcsó megélhetési lehetőségek mellétt jól vannak fizetve.
Eddig nálunk komoly bérmozgalom nem volt. Sőt, a nagykőrösi gazdák emlegetik, hogy gazdasági munkásaik szivesebben
jönnek hozzánk dolgozni a gyárba, mint mezőgazdasági munkára, mert itt kevesebb munkaidő alatt, könnyebb munkával,
többet keresnek." - irták a gyár vezetői 1938 tavaszán. 140
Az idézetnek szinte valamennyi mondata alaposabb vizsgálatot igényelne, hogy a valós helyzetet feltárhassuk.
Alapvető tényként kell azonban elfogadnunk, hogy a teljesen jövedelem nélküli, nincstelen női munkaerő számára bármily csekély heti- és napszámbér is jelentős bevétel volt,
amely felemeléséért - elsősorban alkalmi munkásságuk, nagy
létszámuk és szervezetlenségük miatt - harcolni nem tudtak.
Ugyanakkor az is tény, hogy a Gschwindt-gyáron belül is,
ugyanazt a munkakört ellátó nagykőrösi munkások 15-20
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%-al kevesebb bért kaptak, mint a gyár budapesti üzemeiben dolgozók. A csekély létszámú állandó és a nagylétszámú ideiglenes alkalmazottak keresete között további 30-40
%-os különbség volt, az idénymunkások jövedelme pedig még
ennél is alacsonyabb volt. Ezek a bérek azonban valóban magasabbak voltak a mezőgazdasági napszámbéreknél. 141 Ak közölt idézetben emlitett kevesebb munkaidő a gyakorlatban
10-12 órát jelentett "amely ellen a munkásoknak semmi kifogása nincs" - irták a gyár vezetői. A munkások szociális
helyzetére vonatkozóan 1935-1936-os évekből közöl jellemző± adatot a Gschwindt-gyár monográfiája. 142 Ekkor a kerületi iparfelügyelőség és a város polgármestere vizsgálatot
tartott a gyárban, amelyek során megállapitották, hogy "a
gyárban nem biztositják a minimális munkabéreket, tullépik
a napi 12 órás munkaidőt, a túllépésért illetve vasár- és
ünnepnap teljesített túlmunkáért túlóradijat nem fizetnek,
hiányoznak a legelemibb munkavédelmi berendezések, a munkahelyek zsúfoltak, egészségtelenek és 'piszkosak." A gyár vezetősége végülis a legkirivóbb szabálytalanságokat megszüntette, 1938-tól bevezette a 8 órai munkaidőt, a konzervkonjuktúra hatalmas bevételi többletének töredékéből minimális
béremelést hajtott végre, és ezzel leszerelte a munkások elégedetlenségét.
Az alábbiakban megkiséreljük a jelentősebb ipari üzemek munkáslétsámának alakulását felvázolni egy-két kiragadott év alapján. Ismételten hangsúlyozni szeretnénk azonban,
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hogy a jelentősebb ipari üzemek szezonális jelleggel müködtek, ala c sony állandó alkalmazotti létszámuk szezonban az
alkalmi munkásokkal a többszörösére emelkedett.
A 2 világháború között a legtöbb munkaerőt foglalkoztató vállalkozás a Benedek József és Fiai élelmiszer-Export
cég volt. /Központja: Rákóczi u. 39./ Az 1870-ben alapitott
zöldség, gyümölcs,ix főzelék és mindennemü baromfi, vad és
tojás exporttal foglalkozó cég, különösen az 1920-as évek
második felétől játszott jelentős szerepet, és a gazdasági
válság idejére gyümölcsexportban az első, barofi exportban
a második cég lett Magyarországon. A gazdasági válság utáni
években texvékenységét fokozatosan Kecskemétre tette át,
ott építve fel hütőházat és igy jobban bekapcsolódva a
szállitási lehetőségekben. Nagykőrösön szezonban 500-800 embert± is foglalkoztatott - elsősorban nő munkaerőket. Szezonon kivül alkalmazottainak létszáma 100-150 körül mozgott. 143 A cégnél dolgozó munkások létszáma a 30-as évek végére csökkenő tendenciát mutatott - párhuzamosan a tevékenységi súlypont Kecskemétre kerülésével. 1938-ban a Benedek cég központja végleg Kecskemétre került, a nagykőrösi
telepeket pedig a helyi Hangya szövetkezet vette át.,A
Benedek cég saját szükségleteinek ellátására - de a propaganda céljára ügysen felhasznált "munkahiány enyhitésére"

-

1932. április 25-én saját ládagyárat hozott létre, amely
üzem kezdetben 40-50 fővel, de a későbbiekben 150-200 fő körüli létszámmal müködött. Télen az üzemben teljes munka-

szünet volt.
A munkáslétszámot tekintve egyenletes fejlődést mutat a Gschwindt-féle Konzervgyár. 1926-ban már mintegy '100
főt foglalkoztatott állandóan /3 vezető, 17 beosztott havidijas tisztviselő, 87 szakmunkás/, de szezonban - ami általában májsutól szeptemberig tartott - a létszám fokozatosan
emelkedett, egyes napokon 300-400 főt is elérte. 144 A gazdasági ±válság ideje alatt létszámát csökkentette - rekonstrukciót is ekkor hajtott végre - szezonban is csak 150-200
munkást foglalkoztatott, majd a konzervgyártás felfuttatása
idején újból 500-600 körüli szezonlétszámmal müködött. 145
Jelentősebb munkáslétszámmal müködött a gazdasági válság idejéig a Neu Gyula és Fiai Baromfi és Gyümölcs export
cég, ahol szezonben 250-300 alkalmazott is volt egyes napokon. A cég a válság évei alatt egyesülta Benedek-féle céggel,
önállósága megszünt. Hasonló sorsra jutott az 1882-ben alapitott Rosenfeld Testvérek Gyümölcs export vállalkozása is.
A cég 1924-ben tért át a korábbi ecetgyártásról a gyümölcsexportra. Telepét gépekkel szerelte fel, külön higiénikus
cso?nagolót létesitett, kiemelkedő borgazdasága valamint szikvizgyártó részlege is volt. Szezonban 150-200 alkalmi munkást foglalkoztatott. 146 Jelentős fejlődést tett meg - bár
csak kevés munkást foglalkoztatott - az 1934. áprilisában
alapitott Jely Gyula féle vajüzem. Kezdetleges körülmények
között 10 féle tejterméket állitottak elő, de a fő hangsúly
a vajgyártáson volt. Az üzem keidetben 5 ,',6.000 liter tejet
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dolgozott fel naponta, de ez a mennyiség állandóan növekedett. 147
Asr város a Siemens-Schuchkert cégtől 1927-ben vette
át a villanytelepet, amely a következő években Nagykőrösön
kivül Lajosmizse, Örkény egyrészének áramigényét is kielégitette. Munkásainak létszáma nem nőtt, 24-25 fő körül
mozgott, 3 tisztviselő, és 1 üzemvezető irányitása és felügyelete alatt.
Szintén a mezőgazdaság termékeit dolgozták fel a malmok, amely átlag 10-15 munkást foglalkoztatttak. Jelentősebbek voltak a Czirják és M. Kovács Gőzmalma /Gáll Malom/,
a Nemcsik Testvérek gőzmalma az Alpár utcában és a Petőfi
utcában lévő motorosüzemü Széll malom.
Átmenetet képeznek az ipari üzemek és a kisipari mühelyek között a többnyire munkásával együttdolgozó iparosok műhelyei, amelyek azonban már iparszerüen müködtek,
a
igyekeztek gépesiteni, és fejlettebb munkamegosztás nyomai fellelhetők. Ezeken a telepeken már nemcsak jávitóés karbantartó munkálatokat végeztek, a viszonylag nagyszámú alkalmazotti létszám lehetővé tette nagyobbszabású
munkák elvégzését is. Ezek az üzemek többségükben állandó
munkáslétszámmal dolgoztak és volataképpen a felszabadulás utáni állai és szövetkezeti üzemek alapjait jelentették. A II. világháborút megelőző években jelentősebb
- magánkézben lévő - ipari üzemek voltak: Papp Gyulai lakatosüzeme a Ceglédi úton /25-30 munkást foglalkoztatott/,
Pozsár István lakatosüzeme az Arany János utcában /18-20

- 113 munkással dolgozott/. 148 Természetesen e kisebb "vállalkozók" sorában is nagyobb létszámot képviseltek az élelmiszeripari termények feldolgozására épülő, kézzel feldolgozó, csekély tőkével rendelkező üzemek. Ezek a kis üzemek
mintegy meghúzódtak a jelentős gyárak mellet, /Gschvrindt,
Pátria, majd Alföldi Konzervipari RT/ azok tevékenységét
kiegészitették, és elsősorban a helyi piacra termeltek. Azé,
1920-as évek közepn ilyen volt V. Faragó Eszter Óvónő gyümölcskonzerváló tevékenysége, vagy Faragó István gyümölcskereskedő un. "uborkagyára". 149 Természetesen nem tudtak
huzamosabb ideig léteznim a konzervgyárak mellett, de mindig akadt vállalkozó, aki "szerencsét próbált". Igy az
1930-as évek második felében viszonylag nagy létszámmal
müködött a Szántó és Társai Konzerv- és Szárító üzem a Tázerdei utcában /20-25 fő/, a Pesti-féle Szikviz és Konzervüzem a Csokonay utcában /.munkáslétszáma gyakran meghaladta a 30 főt is/, valamint Farkas Mária "konzervüzeme" a
Bocskay utcában. Lényegében hasmnló jellegű feladatot látott el a Somody Dezső-féle Tésztagyár az Alpár utcában
/8-10 .munkással/. 150 Meg kell még emlitenünk a részvénytársasági alapon a Kürtilapos dülőbenm müködő Téglagyárat is,
amely azonban jelentősebb fejlődést csak a felszabadulás
után ért el.
2./A Kisipar és a Kiskereskedelem
A kisipar és a kiskereskedelem is - hasonlóan az ipari üzemekhez és a nagykereskedőkhöz - alapvetően a mezőgazdasági termelésre épült.
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Létszámát és társadalmi jelentőségét tekintve a mezőgazdasági népesség után a legjelentősebb réteget alkották.
A két világháború között készitett statisztikai felmérések
adatai szerint Nagykőrösön az iapri fogalmán - a viszonylag csekély számú ipari üzemben állandóan foglalkoztatott
munkások kivételével - az önálló iparosokat, illetőleg
a náluk dolgozó segédeket és tanoncokat kell értenünk.
Ha megfigyeljük a statisztikai kimutatásokat, észleljük, hogy Nagykőrös társadalmában ez a réteg sem nö v ekedett számottevő mértékben. Az I. világháborút követő években az önálló iparosok száma meghaladta a világháború
előtti létszámot, de a későbbi adataink már csökkenést
mutatnak. Az ipartestületben bejelentett adatok szerint: 151
Év

Önálló iparosok száma

Segédek
száma

Iparostanulók
száma

1925

736

884

187

1928

682

701

150

1930

65 5

515

103

1933

626

207

142

1935

654

183

I 8 178'

1939

737

244

230

.i

A korszakra jellemző a segédek és iparostanulók alacsonyabb száma az önálló iparosok számához viszonyítva.
1,Iásm forrásaink is tanúsitják, hogy - különösen a gazdasági válság ideje alatt - az önálló iparosok többsége /1933-ban pl. a 626 önálló iparos közül 517/ sem
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tanoncot, sem segédet nem foglalkoztatott.
A Nagykőrösi iparostársadalom 1925-ben mutatta a legnagyobb létszámot, melyet csak a II. világháborút közvetlenü1 megelőző konjunktúra hatására sikerült csak megköú
zeliteni. Az I. világháborút követő években - a jelentős
infláció és a kedvezőtlen mezőgazdasági értékesítés hatására - az iparosok létszáma csökkenő tendenciát mutatott.
Ezt a csökkenést nem tudta megállitani a város-rekonstrukció időszaka sem, amelyet Nagykőrös az egyesitett városi
kölcsön felhasználásával, 1924-től kezdődően hajtott végre. Kétségtelen, hogy a városban magánerőből történő épitkezések kivitelezői elsősorban a nagykőrösi iparosok voltak, de a kiemelkedő épitkezéseket vidéki vállalkozók kapták meg. A házadó kimutatások szerint a városban 1924-től
1930-ig évente átlag 140-160 új lakóház épités illetőleg
újjáépités történt. 152 Hasonlóan kedvezőtlenül éreztette
hatását néhány, korábban a város iparában kiemelkedő
iparág hanyatlása, illetőleg eltünése. Gondolunk itt
mindenekelőtt a csizmadia vagy a szücsiparra. E nagylétszámú és korábban kiemelkedő jelentőségü mesterségek
ter•.mékeitfokozatosan felváltotta a gyáripar, és a megváltozott gazdasági körülményeket követő új iparágak ekkor
még nem terjedtek el. Az épitőiparral kapcsolatos iparágak viszont megrendelések hiányában nem±.0 tudtak kellő
fejlődést mutatni.
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Nehezitette a nagykőrösi iparBok helyzetét Kecskemét
közvetlen és Budapest viszonylagos közelsége. 1927-től kezdődően a polgármester állt élére "a honi iparpártolásnak",
több felhivással és hangzatos jelszavak terjesztésével igyekezve a nagykőrösi ipari termékek jó minőségét hangsúlyozni. Nagykőrösi betegségnek nevezte, hogy a kőrösiek
minden iparcikkért Kecskemétre mennek, holott a helyi iparosok termékei semmivel sem rosszabbak. Jelszavai - p1.
"csak úgy fejlődhet városod, ha mindent itthon vásárolsz" naponta megjelentek az újságokban ~- csekély eredménnyel'.
Az iparosok létszámának csökkenésére a kortársak is
felfigyeltek. Fodor Lajos a Nagykőrösi Ipartestület elnöke
a környező városok iparosainak létszámgyarapodását az 1889
-es és 1928-as adatok alapján hasonlitotta össze. 153 A rideg számok meggyőzően mutatják, hogy ezalatt az idő alatt
Kecskeméten 44,6 %-al, Cegléden 41,30 %-al, Abonyban
92,36 %-al nőtt az iparosok száma, addig Nagykőrösön
össze 17,76 %-al. A helyi iparosok érdekvédelmi szervének,
a Nagykőrösi Ipartestületnek, az 1928-as évkönyve a helyi
iparosok kétségbeejtő helyzetéről irt megrázóan. "Több,
mint egy évtizede befejeződött

a világháború

...

de emberi energiában, fizikai és lelki energiában egyaránt
óriási értékek pusztulnak tovább... Itt áll összetett
kézzel, parlagon heverő munkaerővel az iparosság,`s nern
hall egyetlen szót, nem lát egyetlen'utat, amely bizalmat
önthetne belé jövője iránt. A munkahiány, a munkából élő
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embereknek ez a legnagyobb átka, hihetetlen pusztítást
vitt végbe soraikba. Még nem is régen tehetős iparos emberek vagyonuk utolsó roncsait élték fel, iparukat tömegesen adják vissza..." 154 /Figyelembeveendő, hogy a magánkisiparmegrrendeléseit alapvetően meghatározó mezőgazdasági termés és értékesitési eredmények éppen ebben az esztendőben voltak kiemelkedően a legjobbak!/
Az 1929-1933-as gazdasági válság a nagykőrösi iparosréteg helyzetét tovább súlyosbitotta. A mezőgazdaság
értékesitési válsága következtében a termelők a termést
nem tudták megfelelően értékesiteni, maguk is kevés pénzjö-

vedel6mmel rendelkeztek, igy közvetlenülk hatottak a megrendeléseikre támaszkodó kisiparosok helyzetére. A megrendelések hiányát mutatja, hogy 1931-ben midUssze 28, 1932ben pedig 30 új ház építésére illetve felújitására kértek
engedélyt, 1933-ban 'pedig mindössze egy új házépitésre, de
még a kisebb tatarozások, tetőfedések száma is csak 110
körül mozgott. 155 Az 1931. évi 28 új építkezés is a követ-

kezőképpen tevődött össze: Járásbiróság és Rendőrség, 19 új
lakóház, egy kovácsműhely, egy orvosi rendelő, egy konyha
és 4 sirbolt. /!/ A középület-épitkezéseknél 80 %-ban foglalkoztattak nagykőrösi munkaerőt. 156 A megrendelések hiánya miatt az önálló iparosok tömegesen adták vissza engec6lyüket, illetve bocsátották el segédeiket, minek következtében 1930-1933 között a segédek száma 40 %-al csökkent.

- 118 -

A tönkremenő iparosok, elbocsátott segédek, le nem

szerződött tanoncok igyekeztek a mezőgazdaságban megfelelő
jövedelemhez jutni, illetőleg a munkanélküliek számát szaporitották. Igy bizonyos fenntartásokkal kell szemlélnünk
azokat az adatokat, melyek a nagykőrösi munkanélküli iparosokról szólnak. Az 1929. október 23-án kelt h±3fu±an bizalmas polgármesteri jelentés:. "az iparosok egyharmada évek
óta nem talál munkát." 157 1930. szeptember 17-én irt a polgármester a főispánnak: "A válság... legnagyobb mértékben
az iparosokat érinti. Önálló iparos 657, ebből 500 csak
épp annyi munkához jut, amiből alig él meg. Jellemző, hogy
az önálló iparosok száma 1925-től 730-ról 657-re esett
vissza." "Legnagyobb a munkanélküliség az épitőiparban:
50 önálló kőmüvesből 40 munkanélküli és az ácsiparban
30 önálló ácsból 25 munkanélküli. 286 segédből csak 40-nek
van állandó foglalkozása." Az iparosok 1930. évi helyzetéről a Nagykőrösi Hiradó irta: 158 "A legjelentősebb és legszélesebb kör•ü iparágak számára csaknem a nullára csökkent
a munkaalkalom." "Épitkezések elmaradtak, csupán jelentéktelen tatarozások toldozások-foldozások voltak."
A gazdasági válság hatása az iparos társadalomra azonban lényegesen súlyosabb volt, mert számos iparos feladva
iparát, illetve az állás nélkül maradt iparossegédek statisztikai szempontból a mezőgazdasági népességhez került
át, illetve elvándorolt. Az önálló iparosok száma a válság
mélypontján, 1932-ben volt a legalacsonyabb /mindössze 604/
de jelentős a csökkenés a tanoncok számában is - különösen
a sok tanoncot foglalkoztató ács és asztalos iparban.
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Dr. Fodor Lajos irta tanulmányában: "Fontos feladat
lett voila az iparosság szakosztályokba tömöritése. Ez
azonban sikertelen maradt. A válság idején egyik-másik
szakmát sikerült ugyan rábirni a szakmai összefogásra,
de ezek nem voltak tartósak. "159 Az összefogások alkalmával a kontárkodás, az árrombolás és a tisztességtelen
verseny terén lényeges javulás volt, de hiányával az iparosság gondjait csak növelte a széthúzás, az egymás
elleni áskálódás. Az elterjedt kontárkodás ellen sem azú
iparosok, sem pedig a közigazgatás nem tudott hatékonyan
fellépni.
1933-ban a helyi épitkezések terén lassú javulás következett be. Ebben az évben már 127 épület javitására,
vagy felújítására' kértek engedélyt. Megkezdődött az iparosok és az iparostatnoncok számának lassige melkedése is .
.

.

/A még mindig bizonytalan munkaalkalmak következtében a segédek száma még nem emelkedett./ Az 1935-ös - a mezőgazdaság számára katasztrófálisan rossz esztendő - az iparosok
helyzetére is kihatott, az épitési kedv ismét visszaesett.
A helyi ujság tudósitója szerint: "az iparosok részéről
kevesebb a 'panasz", melynek oka a "több év óta tartó megélhetési harc következtében beálló fásultság." "1935-ben
is igazi munkaalkalmak helyett csak morzsák akadtak" - melyekért éles harc folyt. Következmény: a kontárkodás növekedése, az árrombolás pedig olyan méretüvé vált, hogy a
160
megszerzett munka is alig-alig jelentett jövedelmet.

- 120 1935-ben a 39 új épület illetve jelentősebb tatarozás
mellett mindössze 94 kisebb tatarozási munka volt.
Arrezőgazdaság számára kedvező 1936-os esztendőtől
kezdődően az iparosok helyzetében is javulás következett
be. Az éat kenések számai egyenletesen növekvő tendenciát
mutatnak és ezzel - ha szükösen is - de keresethez jut a
helyi iparosság. "Az épitkezési és vállalkozási kedv
csaknem 100 %-os javulása minden kétséget kizáróan a gazdasági helyzetmélypontjáról való emelkedést jelenti"-irták 1936-ban, 161 de ez a javulás sem egyértelmü. Az iparosok
tovább panaszkodtak, az 1938. évi ipartestületi évkönyv
irta: "Itt az elmúlt évben nem volt egyetlení iparág, melyben a *konjunktúra jelei észrevehetően mutatkoztak volna".
A II. világháborút megelőző években az iparostársadalom helyzete stabilizálódott, az egyes iparágak arányai
a szükségletekhez igazodtak. Az 1939-esx esztendő a helyi
iparosság fejlődésének jelentős korszakát zárta le.
A nagykőrösi iparostársadalom 1939-ben: 162
Iparág

Mester
Össze- Se- TaIpa- vizsgá- szerzett- sen
géd none
zott
ros
jogú

Asztalos

15

-

12

27

5

3

Ács

18

6

-

24

-

2

Bádogos

3

-

1

4

-

Bőgnár

31

-

18

49

6

3

Cipész

54

5

34

93

21

11

Csizmadia

22

4

32

58

17

10
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-

1

2

1

11

-

-

11

-

Drogista

1

-

1

2

2

2

Esztergályos

3

-

3

6

5 -

1

Fényképész

1

-

1

2

2

2

Férfiszabó

29

1

17

47

17

16

Fényező

1

-

1

2

-

-

Fodrász

30

3

11

44

30

18

5

-

-

5

Húsipar

19

2

13

34

14

16

Kalapos

-

1

2

3

2

ONO

Kádár

4

-

3

7

-

4

Kályhás

3

-

2

5

-

-

Kárpitos

3

-

6

9

2

2

kelmefestő

1

-

1

2

Kémény seprő

3

-

-

3

7

1

Késes

1

-

1

2

-

1

Kosárfonó

5

-

2

7

-

-

Kovács

41

7

16

64

15

12

Kőműves

33

11

-

44

6

13

Köteles

-

-

4

4

1

1

Lakatos

11

-

9

20

23

22

Malmos

3

1

-

4

17

Mázoló

2

-

-

2

-

MUszerész

6

1

2

9

6

±2 14

Női szabó

21

16

17

54

9

38

1

-

-

2

5

3

Cukrász
Daráló

a

Gyár

Nyomdász

2

-
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Órás

3

1

3

7

1

2

Sütő

13

2

1

16

13

7

Szijgyártó

3

1

6

10

3

5

Szobafestő

7

2

3

12

1

6

Szücs

1

1

2

4

1

1

Timár

2

-

2

4

-

-

Üveges

2

1

2

5

3

1

Vendéglős

7

-

1

8

5

3

Villanyszemiő

3

-

1

4

3

4

11

3

2

16

1

4

433

69

235

737

244

230

Vegyes
Összesen

'

A mezőgazdasági jövedelmek változásainak - ig a
megrendeléseknek legjobban kitett - épitőipari szakmákban
volt a legnagyobb hu1 ráás - elsősorban a segédek és a
tanoncok számában. A "szolgáltató" jellegü kisipari tevékenységek /cipész, szabó, fodrász, sütő, üveges,/ elvégzésére a legalacsonyabb jövedelmek esetében is szükség volt, ezen szakmákban a segédek számát sem lehetett
tovább csökkenteni. Ak kész- és félkész gyáripari termékek
terjedése - elsősorban a ruházati és cipőiparban kedvezőtlenül éreztette hatását ezekben az iparágakban.
A nattgkőrösi társadalom összetételének sajátossága,
hogy a kereskedelmi és hitelélet fejletteb b a többi me.

zővároshoz viszonyitva. A fejlett kereskedelmi élet végső soron a zöldség- és gyümölcB.kúltúrára valamintg a

-

1 23 -

kisgazdaságok sajátos termelő gazdálkodására vezethetők
vissza. A kisgazdák és a bérlők terményeiket egyénenként
értékesitették, a kereskedéssel nem foglalkoztak, valamenynyien közvetlenül álitalt kapcsolatban a felvásárlókkal.
Az I. világháború után mintegy 130 önálló gyümölcsés zöldségkereskedő volt Nagykőrösön, de a későbbiek során
számuk jelentősen csökkent. Az 1935-ös összeirás szerint
számuk már csak 41, de ugyanakkor működött még 54 füszer13 baromfi-, 13 marha-, 10 sertés-, 6 ló-, 8 termény-, és
5 bornagykereskedő, a hagyományos kereskedők mellett. Hasonlóan nagy létszámot képviseltek a kereskedelmi foglalkozásúak, de nem kereskedők: 60 cséiplőgéptulajdonos, 22
kocsmáros, 12 bérkocsis stb. 163
A kereskedőtársadalom sajátos kettősséget mutat városunkban. Erdei Ferenc is felfigyelt arra, hogy a termelőtársadalom idegenkedett a kereskedői foglalkozástól és csak
nagyon kevés vált közülük kereskedővé.. Ők csak kiskereskedők lettek, " árral úszó kis halacskái csak a nagy folyamnak, s még kisded éltük sincs biztonságban a nagyobbak előtt." 164 Ez a kiskereskedői réteg - amely zömében izraelita vallásúakból állott - lényegében ugyanazon gazdasági
szinvonalon élt, mint a termelőtársadalom nagyrésze. Leggyakrabban csak a napi forgótőkével rendelkeztek, amit a
piacon felvásároltak, azt szerény haszon reményében igyekeztek továbbadni más város drágább piacain. Kapcsolatuk a hasonló sors és kiszolgáltatottság követkent:ben a termelőkkel
jó volt, gyakran adtak hitelt is..
A nagykőrösi piac igazi vámszedői a nagykereskedők
voltak.
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A Benedek, a Grünfeld, a Neu, a R senfeld cégek tőkeerősek
voltak, és igy a legjelentősebb tényezőként

jelentkeztek.

Fokozatosan kiszoritották vetélytársaikat, ők forgalmazták
a legtöbb árút. A gazdasági válás éveiben a kis felvásárlókat csaknem teljesen kiszoritották, majd tőkéiket egyesitve 111óságos felvásárló kartellt hoztak létre.. Kihasználva monopolisztikus helyzetüket az árakat tetszés szerint
alakitották, gyakorta az egész piacot felvásárolva. A város közigazgatási vezetősége tehetetlen volt velük szemben.
A kis felvásárlók vagy megszüntették tevékenységüket, vagy
pedig a nagy cégek - elsősorban a Benedek cég - felvásárlói
lettek. A termelőt kizsákmányoló tevékenységükből következően a kisgazdatársadalomban erős antiszemitizmus élt.
Sok ezernyi kistermelő állt szemben - kiszolgáltatottan és
gyakorlatilag védtelenül - a zsidó kézben lévő nagytőkével. A politikailag iskolázatlan termelőt az ellenforradalmi kor antiszemita ideológiája könnyen megtévesztette és az
őt kizsákmányoló nagytőke mögött a zsidó kereskedőt gyülölte.
A zsidó tőke ereje érvényesült a vegyes kereskedelemben is. 1939-es polgármesteri jelentés szól arról, hogy a
48 vegyeskereskedés közül - bár ekkor már csak 10 volt legálisan zsidókézen - " a keresztény szatócsüzletek közül
10 sem fejt ki akkora forgalmat, mint a zsidó kézben lévő
nagy tőkével rendelkező bármelyik üzlet. "165
Hasonlóan az intenzív kertgazdálkodás következménye a
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a városban a fejlett hitelélet. Egyidejüleg 4 bank is működött: a Községi Takarékpénztár, az Alföldi Pénzintézet RT
a Nagykőrösi Népbank és a Nagykőrösi Közgazdasági Bank.
Valamennyi intézte a gazdálkodók, az iparosok és a kereskedelem kölcsön- és hitelügyeit, jó értékesitési lehetőségek
esetén pedig őrizték a betétállományt. Létjogosultságukat
és stabilitásukat mutatja, hogy a kisebb bankokat általában
"elnyelő" gazdasági válság a 4 nagykőrösi bankot - bár
megrázta - de nem semmisitette meg.
Az ipari és kere kedelmi életről összességében megállapíthatjuk, hogy az alapvetően mezőgazdasági városban csak
annyiban bírt jelentőséggel, amennyiben a mezőgazdaság termékeinek értékesitésével illetve feldolgozásával foglalkozott.
3./ Az ipari munkások szervezkedései
Nagykőrösön a két világháború közötti időszakban
állandó munkáslétszámmal dolgozó számottevő ipari üzem nem
volt. Az alkalmanként ipari üzemekben munkát kapó, a csekély
bérnek is örülő nincstelen munkások szervezése, számottevő
p olitikai müvelés-e nem volt lehetséges. Az ipari munkások
szervezkedései, valamilyen cél érdekében való összefogás
csak a kisipar keretei között, többnyire az egy szakmabeliek társulásával történt meg és célja többnyire a pillanatnyi béremelés kiharcolása volt.
Dr. Fodor Lajos 1968-ban készitett tanulmányában a
nagykőrösi iparosok 'politikai magatartásáról a következőket írta:

- 126 " Városunk iparosságát minden időben erőgen jellemezte,
hogy valamennyi más társadalmi osztálynál nagyobb közönyt
tanúsitott a politikai kérdések, politikai mozgalmak iránt,
bármilyen irányúak is voltak azok." 166 A szerző - aki alapvetően személyes élményeit használta fel - azonban túlságosan általánosít és sematizál: az iparosokat - mint munka adókat - és a munkásokat - a nincstelen munkavállalókat társadalmilg azonosnak veszi. Továbbá: tény az, hogy az
iparosréteg érdeklődött a politikai élet és események irnt.
Ezt mutatja - többek között, hogy a legrendszeresebb újságolvasók voltak, a legjobban szervezett testülteket és egyeleteket tartották fenn, ahol minden kétséget kizáróan " politizáltak" is, de valójában egységes fellépésükre, " megmozdulásukra" ténylegesen nem került sor. Ez széttagoltságukból, szervezetlenségükből és egységes társadalmi célkitüzéseik hiányból következett.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy az ipari munkásságban megvolt az igény az összefogásra, az egy szakmabeliek szervezkedéére. Bizonyitja ezt, hogy amikor erre lehetőségük volt
- a Tanácsköztársaság idején - Nagykőrösön is működtek a
szakszervezetek..Az ellenforradalmi kormányzat által betiltott szakszervezetek elkobzott vagyona jelentős összeget
tett ki: összesen 14.850 koronát és 69.922 korona tőkét
tartalmazó betétkönyvét. / Az elkobzott összeget a belügyminiszter a Szalay Pálné- féle árvaházi alapítvány berendezésére " adományozta" ./ 167

- 127 A betiltott szakszervezeti csoportok között döntő többségben az ipari munkások szervezetei voltak: önálló csoportot alkottak a férfi- és női szabómunkások, cipészek és
csizmadiák, vas- és fémmunkások, fütőmunkások, kőmüves munkások, famunkások, 4csmunkások. 168
1922 novemberében elégedetten jelentette a polgár mester, hogy " Nagykőrösön munkásegyesület nincs. Az ilyen
jellegü egyesületek a kommun után felbomlottak. "169
Hasonlóan nemleges választ ad alig félévvel később a főispán kérdésére is; "Nagykőrösön bér - vagy sztrájkomozgalom nincs. Az esetenkénti béremelésket a munkadók és a
munkások együttesen, békésen, közös megegyezéssel intézik
el." 170 Ugy véljük azonban, hogy a Tanácsköztársaságot követő ellenforradalmi terror, a munkanélküliségtől való állandó fenyegetettség következtében volt csak lehetséges a
munksáok részéről a " békés" elintézés.
Az ellenforradalmi kormány mindenfajta munkásszervezkedést akadályozó és tiltó intézkedései között a szervezkedések csak különféle érdekvédelmi és szociális- vagy
segélyező " céllal" történhettek. A szervezetek magukat
" szövetségekenek" nevezték, amelyekben a legtöbbször együtt
volt a munkaadó / az iparos/ és a munkás,/ segéd vagy tanonc/.
A különféle szervezetek központi irányítása, kapcsolata
más szervezetekkel csekély volt.
Az ellenforradalmi kor vezetői azonbanm még az ilyen
- osztályharc nélküli - szervezkedéseket sem türték és igyekeztek azokat minden lehetséges eszközzel megakadályozni.
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1924. december 14-én tartotta alakuló ülsését az Élelmezési Ipari Munkások Országos Szövetségének Nagykőrösi • Helyi
Csoportja. Az alakuló ülésen

26 élelmezési munkás vett

részt / 18 molnár, 3 sütő és 5 malommunkás/ és"céljuk az
élelmezési iparban dolgozó munkásoknak egy közös szövetségben való tömörülése" . 171 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
alipálja 1925. aláj ' s 19-é.: tehát r:1a, p. félévvel ' v ésőbb .

nem vette tudomásul a bejelentést, " mert csekély létszámúak és sok közöttük a kiskorú, akik nem lehetnek egyesület
tagjai - még akkor sem, ha önálló keresetük van" - indoklással. A helyi csoport vezetősége rövidesen ujabb tagokat
tobrozott, és az alispáni határozat ellen fellebbezett.
Augusztus 3-én a fellebbezést elutasitották, mondván,
hogy az " a törvényes fellebbezési idő letelte után adatott
be."
Az Élelmezési Ipari Munkások szervezkedéséhez hasonlóan törekedtek megakadályozni a többi helyi munkáscsoport
müködését is. A város vezetősége szigorú ellenőrzés mellett
hagyta mülödni az Iparos Ifjak Önképző Egyletét, amely a
polgármester szerint" az ipari munkások szélsőségeit fogja össze. "172 , de ezen túl minden szervezkedést radikálisan
EifEi ± ±±zk elfojtottak. Az Iparos Ifjak Önképző Egyletének politikai megbizhatóságát a polgármester 90 %-osnak
tartotta, de hogy ilyen körülmények között a " szélsőségek"
alatt mit értett, nem tudjuk.
A munkásszervezkedésekre vonatkozó jelentések tovább-

- 129 ra is nemlegesek és a megyei vezetőség számára megnyugattóak. Igy jelentik 1926-ban, amikor Kovács Sándor városi tűzoltó cimére tiltott MSZMP röplapé érkezett: " Az itteni
politikia helyzet szerint ilyen vagy ehhez hasonló felhivások jelenben teljesen eredmény és hatás nélkül maradnak." 173
Hasonlóan a munkások szervezkedését tagadó bizalmas jelentést irtak 1927. nyarán a főispánnak: " Nagykőrösön munkásszervezetek nincsenek

Szociáldemokrata alakulat nincs,

sőt 1919 óta a Népszava utcai és tőzsdei árusitása si szünetel..., a kislétszámu munkásság a kommunizmusban szerzett tapasztalatok alapján kiábrándult mindenféle politikai
mozgalomból, és helyzetének jobbrafordulsását egyedül a vagyonosodásban, birtokszerzésben és az önálló i'parüzésben
látja." 174 Ugyanakkor a város 'polgármestere már ebben a jelentésében is jelzi, hogy " a munkások nemzeti szellemü nevelésére hazafias könyvekből összeállított könyvgyüjteményt
kellene terjeszteni."
Az uralkodó körök számára biztonságot sugárzó jelentések közé egyre gyakrabban kerülnek " nyugtalanitó" tények
is. Kétségtelen, hogy a nagykőrösi postára rendszeresen érkező 3 Népszava csekély hatást tudott kifejteni, de létezése mégis tény. / A nagykőrösi ujságolvasók a jelentés szerint a kereskedők, iparosok és tisztviselők, akik - a helyi
lapokon kívül - főleg a Pesti Hirlapot olvasták. A gazdák
szinte kizárólag csak a helyi lapokat olvasták, mig a fővárosi lapok elterjedése nagyon csekély volt, melynek oka,
" hogy a lakosság politikai mentalitásának megfelelő lap
nincs. A keresztény lapokat vallási okokból nem kedveli,
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viszont a liberális lapoktól konzervativ felfogása választja el " - irta a város poigármestere. 175/
1927. nyarán már újságcikk foglalkozott a növekvő
számú gépmunkás sztrájkkal, a " Sok baj volt az idén a
gépmunkásokkal" címen. A cikk leirja, hogy " a sztrájk
Nagykőrösön eddig ismeretlen valami volt, de az idei aratás
során a géptulajdonosok, gépészek, munkások és gazdák között állandóak voltak a civódások. Több helyen napokig
állt a gép azért, mert a munkások, ha valami nem tetszett,
egyszerűen sztrájkba kezdtek. A sztrájkolók felkeresték a
szomszédos gépeket és azok munkásait is izgatták." 176 Az
1929. április 11-én kelt bizalmas jelentés már a kőmüves
és más iparossegédek között " évek óta észlelhető mozgolódásról" ir, " amely szakszervezet illetve szociáldemokrata
párt megalakitására irányul." 177 A polgármester ezt a tényt
egyelőra a budapesti központtól remélt munkanélküli segélylyel magyarázta, de ugyanakkor fel kell figyelnünk arra,
hogy Nagykőrösön ezekben az években a munkások között a
szakszervezeti szervezkedésket meghaladó politikai szer vezetek létrehozására irányuló szervezkedések voltak.
Ezek a szervezkedések kezdeti stádiumukban a mindennapi
bérharcokn-il nemigen terjedtek túl, de a nagyüzemi munkásság hiánya ezt nem is tette lehetővé. Az elszigetelten dolgozó ipari munkások legális szervezése nem volt lehetséges,
a hatékonyabb összefogásra viszont még nem volt erő a helyi munkásságban. Ugyanakkor nem sikerült a megfelelő kapcsolatteremtés a központi szervekkel sérv.
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A nagykőrösi munkásság a politikái szervezkedés alapjaihoz eljutott a gazdasági válásg idejére, kitekintett szükebb világából, érdeklődéssel figyelte az országos munkásmozgalmi eseményeket is. Ezeket

ED=a

szervezkedésket az

egyébként kevés adatot feljegyző, hivatali munkájában teljes 'politikamentességet megvalósítani igyekvő polgármester
is észlelte és aggodalmát fejezte ki az 1930. szeptember
1-i budapesti tüntetés nagykőrösi hatását látva: 91 A legalsóbb néposztály körében azonban a Budapesten történt eseményeket élénken tárgyalják, úgy, hogy tudomást szereztem
arról, hogy abstolút szegény emberek, akit, újságot egyáltalán olvasni nem szoktak, olcsó fővárosi napilapz5kat vásároltak, hogy ebből a budapesti eseményekről értesülést szerezzenek." 178
A következő évek a világgazdasági váláság legsulyos-'
sabb esztendei voltak. A nagykőrösi ipari munkásság lét alapjaiben rendült m a válság munkanélküliséget, elbo csátást, létbizonytalanságot eredményezett. A rendkivül
kevés munkaalkalomhoz jutó és a munkanélkülivé váló ipari
munkások szervezettsége a korábbi években nem érte el azt
a fokot, hogy sulyos helyzetükön összefogással, egységes
fellépéssel próbáltak volna segiteni. Ezekben az években
a nagytömegü mezőgazdasági munkásság szervezkedése lendült
fel, kapcsolatot találtak az Országos Független Kisgazda
Párttal és helyi szervezetük megerősödött. Ugyanakkor a
szélsőséges demagógiának áldozatul esett munkanélküliek és
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befolyás Nagykőrös társadalmára csekély volt, arra azonban elég, hogy a még szervezkedésének kezdetleges állapotában lévő munkásszervezkedésket megakadályozza. Az ipari
munkásság politikailag aktiv része az ellenzéki politikát
hirdető Független Kisgazda Párt mögé sorakozott és mozgalmában együtt haladta a mezőgazdasági munkássággal.
A± 1935. évi országgyülési képviselőválasztások után
- melyen az ellenzéki programmal induló kisgazda párti jelölt elsöprő fölénnyel győzőtt - a helyi Kisgazda Párt vezetősége megbomlott, egyrésze fokozatosan jobbra tolódott.
E kedvezőtlen irányvonalat észlelve az ipari munkásság mostmár tudatosan keresve a kapcsolatot a munkásszervezetek
központi vezetőségeivel - fokozatosan levált, és szervez kedés(tit saját keretein belül igyekezett megoldani. Ismét
az egy szakmabeliek összefogása került előtérbe, hangsú lyozottan érdekvédelmi célzattal. Szervezkedéseiket kétségtelenül akadályozta az ország és a város belpolitikai életének jobbratolódása és a gazdasági konjunktúra lassan emelkedő szakasza. 179 A helyi csoportoknak ismét harcolni
kellett létezésükért, pl. az 1935. november 10-én alakult
Magyarországi Famunkások Szövetsége Nagykőrösi Helyi Cso-

l

portjának müködését az alispán - ismét csak az \ acsony
létszámra hivatkozvan nem engedélyezte. 18o Hasonlóan formai kifogásokkal igyekeztek megakadályozni a MÉMOSZ helyi
csoportjának megalakulását is. Nyilvánvalóan szerepet
játszott ebben, hogy a Magyarországi Épitőmunkások Orszá-
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szövetség volt, ős a legnagyobb szervezett munkáslétszámmal
rendelkezett. A MÉMOSZ Nagykőrösi Helyi Csoportja 1938.
január 30-án alakult meg. Az alakuló ülésen mintegy 50 kőmüves illetőleg ácssegéd vett részt és választotta meg a
° tiszti kart: elnök Varga Károly, alelnök Csókás László,
jegyzők Dohán János és Nagy Gyula, ellenőrök Horváth Istvaán
és Hegedüs László. 181 Az a tény, hogy az alakuló ülésen a
MÉMOSZ egyik elnöke, Fodor Gyula is részt vett - sőt, beszédet is mondott - a nagykőrösi rendőrkapitány szá,ára lehetővé tette, hogy a cs port megalakulását budapesti szervezésnek minősitse. Véleménye szerint ugyanis Nagykőrösön
" általában kevés ember van, aki a szociáldemokrata esz

-

mékkel azonositaná magát." A rendőrkapitány a csoport megalakulását politikailag jelentéktelennek tartotta, létrejöttét a munkanélküliség elleni szervezkedésnek tudta be,
A 'polgármester nem javasolta az alispánnak a csoport müködésének engedélyezését, " mert a megválasztott tisztvoselőknek nincs tatöltött belépési nyilatkozata." 182
A MÉMOSZ Helyi Csoportja rövid létezése alatt is
számos támadásnak volt kitéve, elsősorban a szélsőséges
Turul Bajtársi Egyesület részéről. A Turul Egyesület tagjai többbször megtámadták és megverték a MÉMOSZ csoport
tagjait, szervezett müködésüket lehetetlenné tették. 183
A helyi csoport ilyen körülmények között rövidesen abba
is hagyta működését.
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A gazdasági válság éveiben szervezett és Nagykőrösön
jelentős tömegbázissal rendelkező helyi Független Kisgazda
Párt müködése mellett nem vezetett eredményre a helyi Szociáldemokrata Párt szervezése sem. Az ilyen irányú szervezéseket a város vezetősége sem nézte jó szemmel, akadályozta is azt. 1936. decemberében a Magyarországi Szociáldemokrata Párt központi titkársága kiemelt feladatként jelölte
meg a párt erősitásét, elsősorban azokban a városokban, ahol még nem müködött helyi csoport. A központi titkárság
Nagykőrösön agitátornak alkalmasnak itélte Domokos Károly
asztalost, Varga Károly kőmüvest, Járvás László füszerkereskedőt és Faragó Balázs kőfaragót. 184
Az utasitás megálla•
pitotta, hogy Nagykőrösön vannak szociáldemokrata meggyőződésü emberek, de azok szervezetet nem alkotnak. Az 19361937-ben a központi vezetőségtől inditott helyi pártcsoportszervezés a munkások közömbössége és a városi vezetés szervezést tiltó és akadályozó magatartása következtében eredménytelen maradt, és igy a két világháború között Nagykőrösön a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak helyi szervezete nem müködött.

IV. Politikai és várostörténeti események
1./ A román megszállás és a fehérterror
A tanácsköztársaság kormánya lemondásának hire még
augusztus 1-én megérkezett Nagykőrösre, ahola kormányváltozást másnap, augusztus 2-án népgyülésen jelentette be

- 135 Zsembery Gyula, a nagykőrösi direktórium elnöke. A sajtótudósitás szerint ezen a népgyülésen - dacára a nagy munkaidőnek - " igen sokan" jelentek meg. Bár a kormány rendelete határozottan kimondotta, hoyg " minden munkástanács a
helyén marad", Zsembery mégis igy fejezte be beszédét:
" közeleg a pillanat, amelyben nekik, akik a nagykőrösi
proletárok és polgárok bizalmából a város ügyeit több mint
négy hónap óta intézik, el kell hagyni helyüket" 185
Az ellenforradalom erőinek nyilt hatlomrakerülése
Nagykőrösön is a román megszálló csapatok támogatásával
történt. Augusztus 4-én vonult be a román királyi hadsereg
a városba, ahol lelkes támogatókra talált a helyi ellen
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forradalmi erőkben. " Hazfiságukra jellemző, hogy elfogadták és karjukra húzták a "

Garda

Voluntar" feliratú fehér

karszalagot s. mint a megszálló hatalom önkéntesei buzgólkodtak a kommunisták üldözésében és a népellenes intézkedések meghozatalában." 186
A román királyi hadvezetőség a megszállással egyidejüleg közigazgatás irányitását is átvette. Augusztus 4-én
kibocsátott hirdetményeiben kötelező fegyverbeszolgáltatást,
kijárási és gyülekezési tilalmat, valamint a kommunisták,
agitátorok és bújtogatóik szigorú üldözését rendelte el.
Intézkedett a korábbi tisztviselők munkábaállitásáról, a
város közvetlen vezetésével pedig Dr. Kökény Dezs polgármestert bizta meg. 187 A román királyi csapatok pra 'pa rancsnoka, Mosoiu tábornok,

1919. augusztus 6-án az a-

bonyi járás, Cegléd és Nagykőrös városok területére önálló
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tanár személyében. A főispán feladata lett P 1 a végleges berendezkedésig a magyar polgári hatóságok és és a román ka188 Timbus
tonai diktatúra közti közvetitő tevékenység."
nagykőrösi bemutatkozó látogatásakor megismételte, hogy a város igazgatását az 1918. október 31-e előtt müködött képviselőtestület és tisztikar veszi át. Az akkor kinevezett
illetve választott tisztviselők - kivéve azokat, akik a
helyi direktórium munkáját hathatósan támogatták - a helyükön maradnak, illetve visszahelyezendők. Nagykőrösön ekkor
már müködött a " se nem új, se nem régi" közigazgatási gépezet és a tisztviselők kérték, hogy mivel már az új rendszerre felesküdtek, ezt Timbus Endre főispánnak ne kelljen
ujból megtenniük. 189
A román katonai csapatok vezetésével és a helyi
ellenforradalmi érzelmü erők támogatásával Nagykőrösön is
megkezdődött a bosszúállás a város volt vezetőm és a tanácshatalmat támogató egyszerü lakosság ellen. Rövidesen elfogták a város 1919. julius 20-án kinevezett városőarancsnokát, Mészáros Jánost, majd augusztus 6-án a Városháza lépcsőjén tarkólövéssel nyilvánosan kivégezték. A nyilvános kivégzés után Mészáros János közvetlen elvtársait Balla Józsefet, Grünfeld Guidót, Klekner Ágostont és Szabó Ambrust
megszégyenitették és az egyes visszaemlékezések szerint
a még élő mártirt velük temettették el a temető árkába.
Ugyanakkor Szabó Judit munkásnőt Mészáros rejtegetése miatt
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Az értelmetlen kivégzést az ellenforradalmi korszak vezetői
sem tudták megindokolni. 191 A vármegye jobboldali beállítottságú alispánja Agorasztó Tivadar, 1919. december 16-án
a vármegye közgyülésének jelntette: " A proletárdiktatúra
szervei közül a városparancsnokot, a kommunizmus végén idekerült Mészáros Jánost
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r e n g z ő s m u n k á j á ért a román hadbiróság
itt agyonlövette. "192 Még 1923-ban sem sikerült a kivégzés
okát felderiteni, mert ekkor Nagykőrös város polgármestere
jelentette, hogy Mészáros János volt városparancsnok "személyi adatait nem sikerült megtudni az oláh katonai párancsnokság tiltakozó magatartása .miatt." 193 Igy Nagykőrös város mártirja még anyakönyvezve sem lett, neve mindenfajta
nyilvántartásból hiányzik.

.

A véres megtorlásban élenjáró román burzsoá csapatok " példáját" a hazai és helyi ellenforradalmi erők is
követték. A kivégzés után elkezdődtek a tömeges letartóztatások és üldözések valódi vagy vélt " bünökért". A letartóztatottakat az akkor Járásbiróság épületében, majd a
Tanitóképző és a Gimnázium épületének földszintjén és alagsorában helyezték el. 194 A nagyszámú foglyot többször megverték, kínozták, Lőwy Gyulát pedig a Héjjas különitmény
tisztjei egy vad mulatozás közben agyonszúrták. 195 1919.
decemberében az alispán még 40-50 nagykőrösi letartóztatottról tesz jelentést, akiket még a kecskemét trövényszék-
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A szakszervezeti kormányt felváltó Friedrich kormány
augusztus 19-én elrndelte a birósági eljárást a Tanácsköztársaság"szervei, közegei és megbizottai",.továbbá fegyveres erejének tagjai ellen. Igy tartóztatták le 1919. szeptemberében és októberében a nagykőrösi Direktórium vezetőit,
Zsmebery Gyulát, Sallai Jánost és Niklosz Jánost is.. A
" részrehajlással " egyáltalán nem vádolható Kecskeméti
Törvényszék végül is alig talált " bünökért" a nagykőrösi
dierktóriumi vezetőt ellen az 1920. február 19-25-ig tartó
tárgyalás során voltaképpen enyhe, mindössze 5, 4 és 3 hónapi fogházbüntetésre szóló itéletet tudott produkálni. 197
Szigoruságukra azonabn jellemző, hoyg 1919 őszén és 1920
tavaszán a Törvényszéken a Direktórium munkáját segitő
egyéb bizottságok és szervezetek tagjai ellen igen szigorú ítéleteket hoztak. Igy a Forradalmi Törvényszék tagjait
3 hónaptól egy évig, 198 a földbirtokrendezést végzőket pedig zsarolás vétsége miatt 3 hónaptól 2 és fél évig terjedő börtönbüntetésre itélték. 199 A helyi tanácshatalmat támogató Nagykőrösi Népújság szerkesztőjét, Balla Józsefet
4 évi, mig munkatársait 3 évi valamint 8 havi fogságra itélték. 200 A " Nagykalapú" Tóth Sándor szegényparasztot - aki
régi harcosa volt a földmunkásmozgalomnak - egy felszólalá201
sa miatt itélték 4 évi börtönbüntetésre.
Nagykőrösön is végigsöpört a kommunistagyanús pedagógusok elleni hisztériás megtorlási hullám: Váczy Ferencet,
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igazgató tanitót pedig az egyházi iskolák megkezdett államositásáért vonták felelősségre. 202 Súlyos börtönbüntetéseket kaptak azok is, akik csupán verset szavaltak, vagy a
Tanácsköztársaság mellett nyiltan beszéltek, vagy csak szimpatizáltak azzal. A 4 kiskorú gyermeket nevelő nagykőrösi
Kelemen István volt vöröőrt pedig - aki részt vett a kalocsai ellenforradalmárokkal vivott harcokban - pedig felakasztották. 203 A volt vöröskatonákat - számuk ma már megállapithatatlan - a ceglédi internálótáborba vitték - itt
6-8 ezerxidzkimik vöröskatonát őriztek - és csak 1919 telén
és 1920-ban engedték őket haza. 2Ó4
Nem kerülték el a"felelősségrevonást"

azok a tisztviselők

sem, akik a 133 nap alatt is elvégezték munkájukat. Az 1919,
szeptember 5-i képviselőtestületi ülésen bizottságot küldtek ki azzal a feladattal, hogy a Tanácsköztársaság alatt
szerepet játszott tisztviselőket vonja felelősségre és fegyelmi eljárásra tegyen javaslatot. Fegyelmi eljárást inditottak Dr. Kökény Dezső polgármester, Tittel Károly műszaki
tanácsnok és még 2 másik tisztviselő ellen. Ugyanakkor javasolták 6 városi szolga és alkalmazott elbocsátását is. 205
Végül a 6 napidijast elbocsátották, Tittel ellen az alispán
megszüntette a fegyelmit, Dr. Kökény Dezs polgármester pedig jórészt a Tanácsköztársaság alatti magatartásáért
1921. junius 17-én kényszerült lemondani.
A szakszervezeti Peidl kormány bukása után nem sokkal került sor a helyi szakszervezeti csoportok feloszlatá-
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meghurcolták, sokat közülük szabadságvesztésre itéltek.
Egyidejüleg a rendőrség a pénztárkönyveket és a szakszervezetek vagyonát elkobozta. 206
Az üldözések és az esztelen megtorlások mim±±.. mellett a város lakossága súlyosan megszenvedte a román királyi csapatok nagykőrösi tartózkodását. Már a bevonulásukat
követő napon - augusztus 5-én - a város vezetősége kénytelen volt a katonai parancsnoksághoz fordulni: " A román
katonaság minden kimélet nélkül rabol és fosztogat mindnyájunkat.... és ez a kifosztott város rövidesen a végső
inség állapotába jut." 207 Figyelembevéve a megfélemlített
város vezetőségének politikai állásfoglalását, valamint
a lakosság mértékletes magatartását, aligha tételezhetjük
fel, hogy a lakosáág hangulatáról csupán üres fenyegetés
gyanánt írták volna: " Lakosságunk hangulata ma még nyugodt, de a kétségbeesés nem tudjuk minő hangulatot fog kiváltani és mi minden áron el akarnánk kerülni, hogy lakosságunk türelme megfogyatkozzék, mert tudjuk, hogy ez
esetben a katonai haderő a türelmetlenséget vérrel és fegyverrel fogná elfojtani." Az esetleges összeütközések elkerülése végett megerősitett katonai járőrőket kértek és javasolták polgárőrség felállitást is.
A lakosság elégedetlensége - ha a nyilt terror miatt
nem is tudott konkrét formát ölteni - a város dermedt po-
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litikai és gazdasági helyzetének egyenes következménye
volt. A napirendenlévő letartóztatások, kegyetlenkedések
mellett a gazdasági élet is megbénult, éppen abban az időpontban, amikor a betakaritás és terményértékesités fő szezonja volt. Augusztus 1. óta eladatlan uborka- és gyümölcshegyek álltak a város 'piacán, mert a román 'parancsnokság
megtiltotta a szabad piacozást. / Augusztus 8-án a Városi
Tanács már a komoly járványveszélyre figyelmeztet a zöldséghegyek miatt./ Augusztus 5-én a szigorú közlekedési és
kijárási tilalom feloldását kérték, legalább a bel- és külterületi városrészek között, hogy a legszükségesebb mezőgazdasági munkákat - elsősorban az aratást és a betakaritást - el lehessen végezni. 208 Szeptember 3-án a belügyminiszterhez irt a Városi Tanács: augusztus 1-től zárva van
a 'posta- és távirda hivatal. Sem újságok, sem felsőbbhatósági rendeletek vagy hivatalos lapok nem érkeztek a városba. A városon kivülről csak kósza és egyre rémisztőbb hirek
érkeztek, megbizható levelek, táviratok nem. 209 Az augusztus
10-től megjelenő ellenforradalmi és erősen antiszemita beállitottságú kurzuslap - a Nagykőrös és Vidéke - is állandó
román cenzúra után, megfésülve jelnhetett csak meg.
A teljes létbizonytalanságot tetézte a román ki rályi csapatok megszálló magatartása. A város tanácsának
ismételt kérelmére a parancsnokság közzétette a 8. számú
rendeletét, melyben leszögezte, hogy rekvirálni csak engedéllyel lehet. E rendeletnek azonban é'p'pen saját katonái
körében nem tudtak érvényt szerezni. A burzsoá román csa-
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patok nagykőrösi tartózkodásáról a már emlitett erősen
ellenforradalmi beállitottságú alipáni beszámoló is igy
irt: Minden rendtartás nélkül elözönlötték a román katonák a földekeket, szőlőket, tanyákat, majorokat, szőlőtelepeket, a szó szoros értelmében Iaix letarolták és kiüritettek mindent, amit el nem birtak vinni, azt tönkretették...
a lakosságot minden készletéből kifosztották... és most
a télix és tavaszi éhinségnek nézünk elébe... A járókelőket megtámadták, kirabolták, a pénzét, ékszerét„óráját
elvették... A lakosságot megbotozással, internálással, elhurcolással kényszeritették a rekvirálások tünésére."
"Mindezek természetes következménye lett a jószágállomány
csaknem teljes kipusztulása, az élelel elfogyása, a gazdasági eszközök kevés volta, a miatt megbénult a mező- és'
szőlőgazdaság, nélülöz a nép." 210 A város képviselőtestülete november 7-én igy irt: "V A felszabaditónak képzelt
románok a kifosztóinknak bizonyultak, kik a válságba sodort
gazdaságunkat, jószágállományunkat, készletünket, erőnket
teljesen tönkretették. "211
A román királyi csapatok végül 1919. november 17-én
vonultak ki a városból. Augusztus 4-től kezdődően összesen
3 tüzérezred, 2 gyalogezred, 1 huszárezred, I divizió és
egy Lósorozó Bizottság tartózkodott a városban. Szálláshelyük a Gimnázium és a Tanitóképző épülete volt, de beszállásolták magukat a házakhoz is. A hivatalos kimutatás
szerint av város összesen 2.857.468 aranykorona kárt szenvedett a megszállás alatt. 212
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megfékezni, de nem is kivánták. Feladatuk és tevékenységül
kimerült " a közrend állandó biztositásában" vagyis a polgári lakosság esetleges ellenállásának letörésében. Feladatuk volt, hogy a kirabolt, jogaitól megfosztott lakosság
még gondolataiban se emlékezzen a Tanácsköztársaság idejére.. Ezért már szeptember közepén a rendőrlegénység lét számát a korábbi 26 főről 80-ra emelték. 213 E jelentős létszámemelés mellett is gondosan ügyeltek azonban arra, hogy
az uj legénység is teljesen " megbizható" legyen, melyet
külön erre a célra létrehozott bizottság vizsgált felül.
Ugyanakkor a külterületre a közbiztonsági feladatok ellátására 20 tagú csendőrséget küldtek. 1920-as alispáni utasitás suerint a csendőrlegénység élelmezését a városi ellátatlanoknak kiutalt élelmiszerfejadagokból kellett megoldani. Hasonlóan a városé élelmezte a rendőrség tagjait is,
a városi rendőrség államositásáig, 1919. november 1-ig .214
November 18-án megindult a posta müködése, november 21-én
pedig felállitásra került a szegény lakosság ellátásáról
gondoskodó Közélelmezési Bizottság .215
A román katonaság kivonulása után a Nemzeti Hadsereg Dunántúli I. Huszárezredének egyik százada 1919. no vember
28-án vonult be a városba. 216 A polgármesteri
jelentés sé a szélsőjobboldali helyi újság tudósitása szerint a lakosság " kitörő lelkesedéssel" fogadta a magyar
hadsereg képviselőit. Ugy véljük azonban, hogy ez a "lel-
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Nagykőrös város lakossága sokat szenvedett az idegen lakosság fosztogatásaitól, az ellenforradalmi különitményesek
c"-‘,

megtorlásaitól a rendezetlen hatalmi viszonyok következtében előállott létbizonytalanságtól. A biztonságra vágyó
lakosság a szorgalamas, kiegyensúlyozott hétköznapok megteremtését várta a magyar hadseregtől. Ennek lehetőségét
az uralkodó osztályok erőd karhatalom létrehozásával kivánták biztosítani. 1919. november végén Nagykőrös belterületén 400 karhatalmista, mig a külterületen 150 pótcsendőr
és 7 csendőr gondoskodott az ellenforradalom biztonságáró11 6
Elégedetten állapitotta meg az egykori tudósitó: a pót csendőrség, a csendőrség és rendőrség emberei mindenütt
ügyelnek a rendre." 217
A gyilkosságoktól / Mészáros János és Lőwy Gyula/,
az ellenforradalmárok erőszakoskodásaitól / Héjjas Iván és
Francia Kis Mihály különitményesei/ és a román burzsoá csapatok garázdálkodásaitól megfélemlitett lakosság a Tanácsköztársaság bukását követő hónapokban a város történeté nek legkomorabb időszakát élte át.
2./ Az ellenforradalom konszolidációja
és a városfejlesztés a gazdasági válságig
a./ Inség, nyomor és városfejlesztés
Nagykőrös város gazdasági veszteségei az I. világháborúban és az azt követő években jelentősek voltak,
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leromlása és a hadigazdálkodás következtében jelentkező
üzemanyaghiány.
A város társadalmi helyzete is a mélypontra zuhant.
A terror következtében dermedt város társadalmába csak nagyon lassan tért vissza a politikai élet. A " rendszerváltozás" első napjainak " politikai eseményeit" a Tanácsköztársaság idején szerepet játszott tisztviselők meghurcolásai
jelentették. A város korábbi polgármestere, Dr. Kökény Dezső fegyelmi eljárás alatt állt, ügyének elintézéséig a város történetében egyedülálló tisztséget, polgármesterhelyet-'
tesi állást hoztak létre. Polgármesterhelyettesnek 1919.
szeptember 30-án megbizta, majd 1919. október 19-én megválasztotta a képviselőtestület Dr. Szigethy László főjegyzőt. 218 Dr. Kökény Dezső 1921. junius 17-én történt lemondása után 1921. julius 22-én pedig egyhangúlag Dr. Szigethy
Lászlót választották meg tényleges polgármesterré, a beiktatás alkalmával jelképesen átadva a város pcsétjét és a
titkos levéltár kulcsát. 219
Dr. Szigethy László polgármesterré választása a
képviselőtestület részéről kényszermegoldás volt. Ezt nemcsak rövid müködése támasztja alá - 1922. március 7-én egészségi állapotára hivatkozva kérte nyugdijaztatását - hanem az a tény is, rogy a város legégetőbb gazdasági és társadalmi kérdéseit nem tudta megoldani, sőt azokat egész hivatali rnüködése alatt mintegy kivülállóként szemlélte.

.
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gazdasági intézkedései pedig nélkülözték a határozott elképzeléseket, nem voltak elég céltudatosak. A legégetőbb
gondot - a lakosság élelmiszerrel történő ellátását és a
város háztartásának rendbehozatalát nem tudta megoldani.
A város képviselőtestülete a gazdasági nehézségeket
ingatlanok eladásával kivánta megoldani. 220 Igy került
sor 1920 novemberében az u.n. Ferencz-telep melletti agyaghordó gödrösterület, majd a városi Mészhomok- és Mükőgyár
Felvetődött a városi bérháznak, a Postapaeladására. 221
lotának az eladása is, ettől azonban a későbbiek során elálltak, csupán a bérleti összeget emelték fel. Hasonlóan
állandó béremelésekre került sor a különböző - elsősorban
pótharaszti - haszonbérleteknél is. Itt a felemelt bérösszegeket a város rozsban szedte be, igy próbálván a rohamos
infláció közepette saját háztartásán javitani.
1922-ben a városi háztartásban a községi pótadó jelentette a legfőbbb bevételt, összesen 3.132.709 koronát,
ami az összes adóalap 41,5 %-át tette ki. Jelentős bevételi forrás volt a majd 10000 k.h.-as Pótharasztpuszta és
a városi üzemek közül a Községi Takarékpénztár. Bevétel
származott még a vadászati jog bérbeadásából, a kereskedelmi és diszkertészetből, a bérházakból, a különböző értékpapirokból. A Forgalmi Adóhivatal, a fogyasztási adókezelőség, helypénzszedés, kövezetvám, a hidmérleg és a városi ingatlanátruházási illetékek adtak még bevételt. 222
A városi bevételek közül 1924-ben a legjelentősebb mennyi-
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séget a pótharasztpusztai haszonbérek és erdővágás jelentették az összes bevétel 24,6 %-át. Ugyanakkor a kereseti
adó a bevétel 23,5 %-a, a különböző városi pótadók pedig
22,9 %-ot jelentettek. A forgalmi adó részesedésből a bevétel 4,1 %-a, mig a bor-ital és fogyasztási adóból a bevétel 5,2 %-a származott. Jelentős a városi üzemek része223
sedése is. Összesen 5,1 %-al jelentkeztek.
A város háztartását a közigazgatás fenntartása, a
vármegyei hozzájárulás és a különféle segélyezések /iskola, vallás stb./ és a legjelentősebb mértékben ajzz ellátatlanok eltartása terhelték. E súlyos társadalmi probléma
megoldása a városi vezetés legfontosabb feladatává vált.
Az élelmiszerek hiánya miatt a képviselőtestület 1920. március 26-i ülésén tovább csökkentette a gabona fejadagot, májusi ülésén pedig arra figyelmeztették a lakosságot,hogy éves szükségletét mindenki igyekezzen beszerezni a folyó
évi termésből, mert az ellátatlanok hatósági ellátásáról
központilag nem fognak gondoskodni. 224 1920.július végén
az ellátáxisi nehézségekre hivatkozva a Közélelmezési Hivatal súlyos beszolgáltatási kötelezettséget rótt ki a termelőkre. 225 A termelő szabadforgalomban csak azután adhatta el gabonáját, ha a beszolgáltatási kötelezettségének
eleget tett. A helyi sajtó 1920. szeptemberében 8.812 ellá226 Az első pillanatban döbbetatlanról irt Nagykőrösön.
netesen magasnak tünő szám /az összes népességnek mintegy
30 %-a/ nem ujságirói túlzás: a következő évben a polgármester bizalmas jelentéseiben is 8000 körül jelölte meg az
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1920-1921. év telén az ellátatlan lakosság számát. 227 Az
elképesztő nyomort látva még a szélsőjobboldali kurzus lap
is igy ir: "Vigyázzanak a vezetők, hogy az államot baj ne
érje !„ 228
e
Az ellátási szmpontból legnagyobb nehézséget jelentő
1920-1921-es tél után a város vezetői aggodalommal tekintettek a következő tél elé. Az 1921. év viszonylagosan jó
mezőgazdasági év kedvezően hatott a város mezőgazdasági és
ipari népességére. 1921. telére lényegesen csökkent az
ellátatlan lakosság száma - a bizalmas jelentés szerint 1300-ra apadt, "akik mind a város lehető legszegényebb
lakosai." 229 Ekkor azonban már a munkabiró szegények nem
a teljesen ellátatlanok létszámát növelték, részükre a
város vezetősége igyekezett munkaalkalmat biztositani,
December elején az erdővágás,' erdőosztás, hóhányás, utcai
takaritás közmunka volt. "Munkanélküliség legfeljebb az
épitőiparban van, de itt is akad mindig kisebb javitás,
igy elégedetlenség nincs" - irta 1921. decemberében a város polgármestere. Ennek következtében "a lakosság hangulata nyugodt, kilengések nincsenek." Ugyanakkor megjegyzi,
hogy 'teszt a helyi rendőrség tapintatos és megértő vezetése
és éberste is biztositja." 230 Ilyen körülmények között jogggal feltételezhető, hogy a város lakossága még mindig a
fehérterror hatására bekövetkezett dermetségben élt, és
- elsősorban az ÉKE helyi csoportja által szervezett - napirenden lévő erőszakos cselekmények hatása alatt állott.
A Polgármesteri hangulatjelentésben bizonyára nem vélet-
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lenül került bele, hogy a "nagykőrösiek a jelenlegi jogrend hivei, de a garázdálkodással szemben erélyesebb fellépést kívánnak."
A nagykőrösi társadalmi viszonyokra jellemző vita
robbant ki a képviselőtestület 1921. december 20-i ülésén.
Az 1922. évi virilista jegyzék összeállitásakor felvetették,
hogy "ha a jegyzéket szabályosan állitják össze, akkor

a

50-60 %-ban olyan elemek kerültek volna be, akiknek kezébe
a közigazgatás irányitását nem lehetne nyugodt lélekkel le tenni. "231 A jegyzék összeállitására kiküldött bizottság
már konkrétabban fogalmaz: "Megdöbbenéssel tapasztaljuk,
hogy a régi, kipróbált, megbizható városi vagyonos elemeket
kiszoritja, a háborús és az ezt követő válságos közgazdasági viszonyokat kihasználó s kevésbé szolid, és nem állandó, főképpen a kereskedelmi - életben felszinre vetődött konjunktúrális existenciák

....,

akik nem rendelkezhetnek azzal

az értelmi, erkölcsi és anyagi tőkével és állandósággal,
akiket a törvényalkoixtó a virilizmus intézményében keresett." 232
A legtöbb adót fizetők közül igy 31-et kihagytak, akik a
fizetett adójuk alapján jogosultak lettek volna városi virilisként a képviselőtestületben helyet foglalni. A fellebezésekből megtudjuk, hogy ezek az "elemek" döntő többségben a zsidó vallású kereskedők és néhány orvos volt. /A
fellebezést végül a megyei alispán illetve Közigazgatási
Bizottság alaki kifogásokra hivatkozva elutasitotta./
Hiba volna a "konjunktúrális új existenciák" elleni
fellépésben csak az antiszemitizmust látni. Fel kell fi-
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gyelni arra a jelenségre, hogy a gazdatársadalom általános
elszegényedése mellett új kereskedői réteg jelent és erősödött meg a város társadalmában. A végső soron termelő-kereskedői ellentét nyiltan csak a képviselőtestületben
robbant ki, de az elkövetkező években alapvetően ez az
ellentét határozta meg a gazdasági és politikai fejlődés fő
irányát.
Dr. Szigethy László polgármester nem tudta a 'politikai
szélsőségeket megfékezni, az alapvető társadalmi nehézségeket megoldani. A helyi sajtóban ő maga is állandó-támadások kereszttüzébe került, amelye% "zsidóbarátsággal" és
az ÉME csoport üldözésével vádolták. A vádaskodások minden
alapot nélkülöztek, a polgármester azonban nem tisztázta
magát kellő mértékben: 01 Rágalmazásért nem teszel feljelentést, mert e lap szerkesztői oly annyira kis emberek, hogy
velük komolyan foglalkozni méltóságomon alulinak tartom.u 233
válaszolta. Amikor a képviselőtestület egyéb hivatali
mulasztásért vonta felelősségre, 1922. március 7-én megrendült egésaégi állapotára hivatkozva lemondott. 234
A lemondást elfogadták és 1922. március 19-én Preszly
Elemér és Gr. Ráday Gedeon volt főispán és belügyminiszter
jelenlétében a nagykőrösi születésü Faragó Józsefet - volt
eperjesi polgármestert - Nagykőrös város 'polgármesterének
ünnepélyesen beiktattták. Az újonnan megválasztott polgármesternek a legnagyobb nehézséget továbbra is az aggasztó munkanélküliség és az inségesek nagy száma jelentette. A munkanélküliség enyhitésére egyre több közmunkát szerveztek,
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munka jelentőségét.- a feltétlenül szükségessé vált karbantartás mellett - a következőképpen indokolta a képviselőtestület: "A munkálatok elkezdése fontos, mert a munkanélküliek száma napról-napra növekedvén, a nehéz megélhetési viszonyok és elviselhetetlen drágaxág közepette az
elég Uetlenséget szitja, ami a konszolidáció kiépitésének
r
útját neheziti." 5 Szeptember végén az Egyesitett Bizottság legfontosabbnak tartotta a mezőgazdasági kivitel szabaddá tételét, az iparosoknál pedig az épitkezések minél
előbbi meginditását. A megélhetési nehézségek fő okát az
alacsony munkabérekben látták, ami a nagy munkaerőkinálat
következménye volt. 236 Javasolták, hogy Nagykőrös is csatlakozzon az 1922. októberében a munkanélkül maradt mezőgazdasági munkások megsegítésére indult, inségenyhitő akcióhoz:
"

annak hangsúlyozása mellett, hogy Nagykőrös várorrak szer-

teföldön ismer szorgalmas, munkás népéhez méltatlan volna,
ha itt bárki is munkanélküli segélyt kapna, illetve venne
igénybe." 237 A Horthy-féle insége.tlyhitő akció 1922-1923.
telén 2-300 fő mezőgazdasági munkanélkülit érintett, eltartott családtagjaikkal együtt tehát kb. 1000 embert. Az
inségenyhitő munkálatok során a munkanélküliek egy része
/1922. novemberében 45 igy, decemberben 29,4 %, 1923. januárban 37,7 ó, februárban 22,5 %, márciusban 10,5 %-a/ kapott
földmunkát és munkabért rozslisztben. 238 A munkaképtelen
mezőgazdasági munkások - kb. 200 fő naponta - szintén rozsliszt ellátásban részesültek. A város vezetői 1923. májusá-
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megállapitották, hogy az inség nem volt olyan mérvü, mint
ahogyan az a nyár végén előre látszott. Az akció erkölcsik és szociális hatását abban látták, hogy "a szegényeknél a nyár folyamán észlelt elégedetlenséget levezette."
Véleményük szerint munkával meg lehetett szerezni a legfontosabb élelmiszereket. Figyelemreméltő az akció politikai értékelése: a megélhetési nehézségek miatt súlyos következményektől lehetett tartani. "A tömeg és főleg vezetőik az akció szerendsés időben és módon történ meginditása következtében meglepődött és csaknem hipnotikus álomba merült, amelyből csak akkor ébredt fel, amikor már utána voltunk a télnek." A szinte kötelező dicsérő hang mellett
azonban ott a polgármester megjegyzése: az akciót megismételnit nem tanácsos. Központi intézkedéssel kell a munkabéreket az élelmi- és közszükségleti cikkek árához igazitani.
"A munkaadók olyan alacsony munkabéreket kinálnak, hogy annál
csak a szellemi munkásé alacsonyabb: de ez eltengődik, mig
a munkás megélni képtelen." Az akció tanulságaként a nagykőrösi polgármester felhivta a figyelmet, hogy a társadalomban a "szociális érzés felkeltése nem sikerült." Az akció
fedezésienagyon kevesen adományoztak, "a legtöbb kisbirtokos
vagy félt a kommunista forrongástól, vagy azért adott, mert
kötelességévé tették." 239
Faragó József polgármester erőfeszitései is eredménytelenek maradtak. a város háztartásának rendbehozatalára, a
munkanélküliség felszámolására és a gazdasági helyzet megjavitására. E edménytelenül újitotta fel a már 1893-ban
r

- 153 felmerült Nagykőrös -Kocsér-Tiszakécske közötti keskenynyomtávú vasút megépitésének gondolatát. E vasút feladata lett volna a két szomszédváros közé feékelt Nagykőrös
gazdasági hátterét biztositani, a kedvezőbb szállitási
lehetőséggel e vidék 'termelőit szorosabban Nagykőröshöz
kötni. A vsút épitésének terve több éven át napirenden
volt, végül az állami támogatás elmaradása, az érintett
községek vonakodó hozzájárulása miatt, a gazdasági válság ideje alatt végleg le kellett mondani a megépitéséről. Hasonlóan nem vezetett eredményre a szintén több
éve tervezett Nagykőrös-Pótharaszt-Pestlőrinci gazdasági kisvasútvonal megé'pitése sem. Ez a vonal szorosabban
kapcsolta volna a várost a majdnem 10.000 holdas pusztájához, és a nagykőrösi 'piac közvetlen összeköttetését
biztositotta volna a fővárossal.
1923-ban a város vezetőtestülete lépéséket tett a lakosság szociális ellátásának javitására. Augusztus 17-én
a képviselőtestület foglalkozott a kislakásépités kérdés
sével. 4Az állam 35 millió Korona támogatást ajánlott
fel, amelyből a város köteles épiteni 8 db egyszobás, 10
db kétszobás és 6 db 3 szobás lakást. Az állami hozzájárulást 25 éven át kell törleszteni. A képviseleétestület
határozata ";6 váúrros az állami kedvezményeket nem veszi
igénybe, mert Nagykőrös területén lakásszükség végleges
rendezését szükségesnek nem tartja." 240 Hozta a képviselőtestület ezt az antiszociális határozatot annak ellenére, hogy a város nemrégiben kinevezett főjegyzője, De-
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mellett: "Dezső Kázmér szől ezután: Szavai mintha a vagonlakóknak, a lakásnélküli nyomorgóknak a könyörgése, segélykiáltásai lennének. Megrázó, szivhezszóló szavakkal
rajzolja a lakásinség és a kis lakások építése elodázásánakk következményeit." - irták a város jegyzőkönyvébe. Az
1923. november 23-i ülésen a kérdést újból elővették és
10 tagú bizottságot küldtek ki "a lakásinségen segíteni
kell" jelszóval.
Faragó József 1923. augusztus 17-én súlyos szembajára
hivatkozással lemondott, de a képviselőtestület a lemondást nmm fogadta el. 1924. január 9-én maga a képviselőtestület vet fel bizalmatlansági indityányt: Faragó József
későn tájékoztatta a város vezetőtestületét a kislakásé'pi-.
tésre felvett 100 millió ::orona elhelyezéséről. A képviselőtestület felmentette állásából, rövid időre Dr. Szabó
Akbrus közigazgatási tanácsnokot bízta meg a Polgármesteriki
Hivatal vezetésével, 1924. május 3-án pedig megválasztották
Dezső Kázmért Nagykőrös polgármesterének. 241 Dezső Kázmér
nagyhatású beszédben hivta fel a figyelmet, "hogy a gazdaság lehetetlenülése után csaknem lehetetlen a város jövőjére programot adni." A legfontosabb feladatnak a zöldséggyümölcstermelés és értékesítés megszervezését, a város
háztartásának rendbehozatalát, a rendkívül elhanyagolt
közutak feljavitását, az é'pitkezések meginditását tekintette. Nagyszabású kultúrális és egészségügyi programot
vázolt fel, amelyben kiemelte az Arany János Irodalmi Társaság létrehozását, a külterületi iskolahálózat kiépitését,
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a gazdasági továbbképző iskolák megszer•vezés. 242
Az újonnan választott polgármester müköídésének első
esztendejét az óvatos "ismerkedés" jellemzte. Ő maga a későbbiekben igy értékelte az 1924. évi müködését: "1924. a
háborús romok eltakarításának esztendeje volt." 243 Az 1923.
végén induló Nagykőrös, Kocsér tx Kécske Hiradója nevü
helyi lap is igy értékelte az 1924. évet: "ezt az évet bizony inkább a jószándék, az erős akart, mint a korszakalkotó újitások teljes megvalósitása jellemezte." 244
Ugyanez a lap az 1925-ös esztendőben már egészen megváltozott társadalmi képet lát: "Mozgékony, forrongó
Nagykőrös gazdasági és társadalmi élete....Nincsenek pártok, nincsenek társadalmi és politikai frakciók, minden
közéleti munka a magyar nemzeti újjászületésért és Nagykőrösnek a fejlődéséért folyik." 245 A lap tevékeny egyesületi életről, népmüvelési előadások megindulásáról /jüan.
25./, irodalmi társaság alapításáról /márc.22./, dalegyesület müködéséről, a "kultúra terjedéséről"irt. Maga a polgármester az 1925-ös esztendőt - polgármesteri müködésének
első teljes esztendejét - a városi háztartás és a közigazgatási adminisztráció rendbehozása valamint a közgazdasági
és kultúrális alap megtbremtése esztendejének minősitette. 246
A feladat súlyát tekintve jelentős erőfeszitést igényelt a város vagyoni helyzetének helyreállitása is. Nagykőrös pénzügyi helyzetét kedvezőtlenül érintette,' hogy'a
kormány városfejlesztési célokra a községi pótadó emelése
helyett az általános kereseti és forgalmi adókat engedte át.

- 156 Agrárvárosok esetében ezek az adófajták - az ipari városok lakosságához képest nagyobb mértékben "önellátó"
családok következtében - kismértéküek voltak. Ugyanakkor
egyre több - korábban állami költségvetésből fedezett terhet kapott a város. /Vármegyei hozzájárulási alap
felemelése, rendőrség támogatása, betegápolási költségek stb./ Ilyen körülmények között valóságos tartalmat
kell tulajdonitanunk a polgármester előterjesztésének:
"A város jövedelmeinek elégtelensége, a éreseti és az általános forgalmi adó részesedés csekély összege, a városra hárított és fokozatosan háritandó állami és egyéb edzterhek miatt a város fejlődése teljesen mollt, sőt
visszafejlődik. A város jövedelmei jelenleg csak a szükséges la'bantartásokat, mindennapi költségeket képesek
fedezni. Emmllett nap-nap után maradnak vissza égető szükségek, ki nem elégitett társadalmi jogos követelések ..,+ 247
1926-ban a város bevételei és kiadásai a következőképpen
alakultak: A város magángazdálkodásából befolyó jövedelemből városfejlesztésre nem jutott: ebből rendezték az iskolák
és más kultúr•ális intézmények fenntartásához szükséges
hozzájárulásokat. A városi üzemek és vállalatok /Tak.pénztár, Szeszfőzde, a Körvágóhid, 1926-tól a Villanytelep,
majd 1928-tól a Kereskedelmi és Diszkertészet ill. a Pátria Konzervgyár/ alapvetően általános szükségletet elégitettek ki, a Takarékpénztár kivételével nem jövedelmeztek. A városi illeték alacsony, az államsegélyként ka-
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rendeltetésszerüen szolgálná a városfejlesztést - szintén alacsony. Az önálló városi ±.fogyasztási adó /bor-sörés szeszfogyasztási adópótlék, húsfogyasztási adó, ásványés szikvizfogyasztási adó/ szintén rendkivül csekély. A nagy
tételt jelentő borfogyasztási adónál a termelők 50 %-os kedvezményt élveztek, a hússzükségletet pedig a lkosság többnyire házilag fedezte, igy az nem volt adóköteles. A legjelentősebb bevételi forrás a községi pótadó - melyet az ú
állami adók után lehetett kivetni, de a kivetési' kulcs' nem
haladhatta meg az adóalap 50 %-át, 1926-ban összesen 126.000
aranykorona bevételt jelentett. 248
A képviselőtestület és a polgármester állandó "panaszai" ellenére Nagykőrös vagyoni helyzete ezekben az években rendezettek voltak. 1927. ívégén állapitotta meg a
közgyülés: "az 56 város közül jelenleg Nagykőrösnek van
a legkevesebb adóssága, és vagyoni helyzetére nézve az 5.
helyet foglalja el az összes városok között. Nagykőrös város háztartása teljesen rendezett." 249 A város bevételeit
1928-ban a következőképpen használta fel: az összesbevétel
49,62 %-a igazgatási célokra, 35,79 %-a fenntartási célokra és mindössze 14,59 %-a került fejlesztésre. Azi 1929.
évi költségvetésben a fejlesztésre szánt összeg tovább
csökkent, az összes költségvetésnek mindössze 12,94 %-át
jelentette. A kultúrális és közoktatási intézmények támogatása az összes költségvetési kiadásoknak több mint 20

%-át jelentették. Összehasonlitva más városok adataival:
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csak 5 megyei város forditott többet az iskolákra és csak
egy adott nagyobb támogatást a felekezeti iskoláknak. 250
A város rendkivül kismértékü fejlesztése a költségvetéseket jóváhagyó belügyminiszternek is feltünt. Az 1928.
évi költségvetésről irta: A jövőben követendő várospolitikának irányát úgy kell megszabr_i,hogy a város jövedelmének
felhasználásánál több jusson beruházási és városfejlesztési
célokra és eként Nagykőrös város képes legyen a többi városok előrehaladásával ős fejlődésének követelményével lépést tartani

" továbbá "

a közegészségügyi in-

tézmények kiépitésének elsőrendű fontosságát jobban szem
előtt tartsa a város." 251
A városfejlesztésre Dezső Kázmér az Egyesitett Városi
Kölcsönt - az ugynevezett Speyer kölcsönt - kiván`ta felhasználni. A képviselőtestület 1925. március 19-i ülésén
15 milliárd pengőt kért, de az októberben megérkezett jóváhagyás csak 7,77 milliárdot engedélyezett. A következő
alkalommal, 1926. augusztus 2-án kérték a további kölcsönt,
amdlyelinkiegészitették" az eredetileg kapott összeget 15
milliárd koronára. 252 A felvett nagyösszegű kölcsönt a város vezetősége eredeti rendeltetésének megfelelően használta fel. Legelőször a város gazdasági udvarát számolták fel
/a mai Hősök tere területén/ ésépitették fel a Tomory utcában a tűzoltó laktanyával és raktárral együtt /1927. februárjában készült el/. Ez jelentős lépés volt a városrendezés
útján, mert az akkori újság irta a központi területről: "Csak
legalább a Cséry telep ne éktelenkedne már a város köze-
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sor az addig meglehetősen kanyargós Kecskeméti út fokozatos
szabályozására, ami 1925-1928 között történt. A felvett
összeg jelentős részét a város úthálózatának javiitására
kellett forditani, mert még 1926-ban is azt irták, hogy "a
belterületi utaknak alig 10 %-a van kiépitve és állandó
jellegü burkolattal ellátva. A többi az év nagyrészében
alig járható és azokon a közlekedés jószágkinzással és időfecsérléssel jár." 254 Alapvető szükségletet elég í tett
a város, amikor dondoskodott 2 új artézi kút fúrásáról,
illetőleg megkezdte 1925. végén a Piac tér könnyékén a vizvezeték létesitését. "T:Iég nincs viz, nem város a város"
jelszóval végzett vizvezeték épitéshez á város csupán 1015 %-ban tudott hozzájárulni, a többi összeget a lakóknak
kellett biztositani. 255
Az 1926. április 4-én megindult Nagykőrösi Hir•adó az
1926-os esztendőt "a város külső képének átalakitásaként"
jellemezte. 256 Ugyanakkor kiemelte a 8 újonnan létesitett
külterületi iskola felállitásának a jelentőségét is, amellyel
Nagykőrös külterületén minden 3 km sugarú körben'létez'ett
már iskola. Ezekben az években kezdődtek Nagykőrösön először
az állami épületek épitései, amelyek sorát az 1926-ban elkezdett csendőrlaktanya épitése /a 1Laktanya utcában/ nyitotta meg. A város központjában emelendő középületek épitésére
pedig megindultak a több éven keresztül tartó harcok is.
A posta új épülete 1930-ban a rendőrség székháza és a Járásbíróság impozáns épülete csak 1931-re-többszöri sürgetés
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után - készült el: Ezekhez az épületekhez a város vásárolt
telkeket - viszonzásul jelentős mennyiségü munkaalkalmat
kért. A város saját erőfeszitéseiből állitotta fél a Hősök
terén a Hősök szobrát, melyet 1927. junius 12-é0Iorty l
L_iklós kormányzó jelenlétében lepleztek le. 1928. tavaszán
pedig megtörténte a szép környezetü tér parkirozása is. A
város lakóinak áldozatkészségével - a részvénytársasági
alapon létrehozott Városfejlesztő RT. munkájaként - 1931.
junius 20-án megnyilt az artézi strandfürdő is, amely
akkoriban a Duna-Tisza köze egyetlen versenyuszodája volt.

b./ Kormánypárti városvezetés és a mezőgazdasági népesség szervezkedései

A Nagykőrös és Vidéke 1919. október 16-án rövid hírt
tett közzé: "Az Egyesült Kisgazda és Földmüvespárt újra
megkezdte működését" - cimmel. E hir a politikai élet megindulását jelentette. Röviddel később ugyancsak a helyi
sajtó adott hirt arról, hogy a Nagykőrösi Függetlenségi
Párt csatlakozott a Kisgazda és Földmüves Párthoz. 257
Politikai jelentősége ennek a csatlakozásnak abban volt, hogy
a város országgyülési képviselőre ebben az időben Bakó
József ref. lelkész, aki 1910-ben a Függetlenségi Párt
jelöltje volt és igy ez a csatlakozás mintegy előácevetitette a közelgő nemzetgyülési választásokon a Függetlenségi Párt bukását.
1919. november 23-án a Nagykőrösi Egyesült és Föld-

- 161 mives Párt politikai nagyülést tartott. 258 Röviddel a ' románok kivonulása után tehát már müködő pártszervezetet alkottak, amelynek központi irodája az u.n. Torma-féle Gazdász Egyletben müködött. A gyülés részvevőinek számáról, a
párt tényleges erejéről és programjáról azonban ekkor még
nincs adatunk. A pártelnökség nevében a megalakulást Magyar
Kázmér Királyi tanácsos, mint elnök és Kis?László főtitkár
jelentették be a 'polgármesternek. 259 December 14-én juttatták el 10 pontos programjukat is, Mit akar a Nagykőrösi
Egyesült Kisgazda és Földmivespárt? cimmel.Programjuk lényegében megegyezett az Országos Kisgazda Párt programjával,
jelszavaikban a hangzatos és a nagy tömegeket közelről érintő társadalmi kérdések megoldását hangsúlyozták. Igy programjukat képezte az önálló, független, keresztény Magyarország mexgteremtése, az általános titkos választójog bevezetése, a vidék erőteljesebb gazdasági és kultúrális fe
lesztése, a kisiparosok és vidéki háziiparosok védelme, a
gazdák földterülethez juttatása stb. Bevették programjukba
a nemzeti hadsereg szükségességét és a Nagykőrösön hatásos
antiszemitizmust is. 260
A nagykőrösi antiszemitizmust igyekezett meglovagolni
a keresztény kurzus egyik szélsőségesen jobboldali alakulata, az Ébredő Magyarok Egyesülete Nagykőrösi Csoportja is.
Az 1920. január 12-én alakult csoport Magyarország keresztény és nemzeti szellemben való ujjáépitését hirdette - az
antiszemitizmust nemcsak szavakban, hanem gyakorlatban is
alkalmazva. A helyi csoport elnöke Kolleth József malomtulajdonos, ügyvezető elnöke pedig ugyanaz a Kiss László szer-
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kesztő lett, aki az Egyesült Kisgazda és Földműves Pártban főtitkár volt. A helyi csoport működésére és politikai beállitottságára jellemző volt, hogy első kérvényük
tiltakozás volt az ellen, hogy Nagykőrösön Neu Jakab
kereskedőnek kelljen a gabonát beszolgáltatni, helyette
keresztény termékértékesitő szövetkezetet kivántak létrehozni. 261
A Kisgazdapárt és az ÉME helyi csoportjain kivül
más politikai szervezet ekkor nem müködött Nagykőröin.
Az 1920. január 25-én megtartott nemzetgyülési választáson Nagykőrösön 3 jelölt indult. A titkos választásra katonaságot vezényeltek a városba, beavatkozniuk
azonban nem kellett. 262 A választás második fordulójában Magyar Kázmér királyi tanácsos, a helyi Kisgazdapárt
elnöke minimális előnnyel győzött a korábbi képviselő,
Bakó József ellen. Magyar Kázmért a helyi Kisgazdapárt
támogatta, keresztény földműves programmal indult, melyet
alapvetően az antikommunizmus és a demagógia jellemzett.
A világháború és az októberi forradalom által világosan
csődbejutott korábbi függetlenségi 'párti - ide jelenben
kormányhü - politikát Bakó hirdette. Magyar Kázmér győzelmében szerepet játszott az antiszemitizmus is - a város
polgármestere még 1934-ben is ennek tulajdonitotta Magyar
győzelmét, 263 de a választási győzelem igazi oka a várospolgitika megváltoztatásának igénye volt. A nagykőrösi
választókat az ÉME és a Kisgazdapárt demagógiája ih ráébresztette arra, hogy a korábbi várospolitikán változtatni
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szükséges. A helybeli születésü Magyar Kázmérnak voltak
már korábban olyan irítézkedései, amelyek a nagykőrösi gazdák igényeivel találkoztak: 1914-ben a Nagykőrösi Gazdasági Egyesületet szervezte meg, majd 1916-ben megalakította a Hangya Fogyasztási Szövetkezetet, 1918-ban pedig
már zöldség- és gyümölcsértékesitő szövetkezet létrehozását tüzte ki célul. Tőle a termelők inkább

re12é1ték

égető

gondjaik megoldását. Ez azonban nem következett be, Magyar Kázmér a későbbiekben is Budapesten lakott, a város
gondjaival való ténykedése kimerült a "képviselőségben:
A helyi Kisgazdapárt létezésének kiemelkedő eseménye
volt jelöltjének Magyar Kázmérnak mandátumhoz juttatása.
A Párt ezt követően nem volt hosszúéletü, amikor 1920. június végén a Kisgazdapárt országos vezetősége fúzionált a
Keresztény Nemzeti Egység Párttal, a helyi csoport is
megszüntette szervezett politikai életét. Az ÉME helyi
csoportjáról még 1920 folyamán többször olvashatunk. A zsidók verése, ablakok betörése, antiszemita jelszavak festése,
a képviselőtestület rágalmazása, hírlapok lefoglalása, gyülés, amelyen üdvözlik Gömbösi Gyulát a numerus clausus
bevezetéséért mondott beszédéért stb. 264 1922. szeptember
14-én a polgármester az táviratozta az alispánnak, hogy a
csoport már hosszabb ideje nem fejt ki semmiféle tevékeny265
séget, müködését ez is beszüntette.
A nemzetgyülési választástól az 1922-es országgyülési
választásig terjedő időszakban politikai életnek, szervezkedésnek nyomát nem találtuk. Ekkor azonban a nagykőrösi
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mandátum kiemelt jelentőséget kapott és ez "felrázta" a politikai csöndet. Az 1922. január végén elfogadott választójogi "reform" csökkentette a szavazók számát és Nagykőrösön
is a nyilt szavaz5t ~vezette be A Bethlen István miniszterelnök vezetése alatt álló Egységes Párt a nagykőrösi mandátumot Bethlen régi hivének, a kormánypárti gr. Ráday Gedeonnak
szánta. /gr. Ráday élesen antikommunista beállitottságú politikus volt, aki ténylegesen szervezkedett is a Tanácsköztársaság ellen, azt követően az ellenforradalmi fehérterror
ideje alatt kerületi kormánybiztos majd 1921-ben belügyminiszter volt./ Személyében az Egységes Párt egyik "erős
emberét", Bethlen közeli jóbarátját kivánták - mintegy korábbi "érdemei" elismeréseként - mandátumhoz juttatni. Választásuk v2lószinüleg azért esett a nagykőrösi kerületre,
mert a fehérterror után politikailag csekély aktivitást mutató, "hallgató" nagykőrösi választópolgárokat kormánypártinak minősitettél; és az ellenforradalmi beállitottságáról
közismert Rádayt - a szervezetlen és gyenge ellenzék miatt itt könnyebben tudták az ör•szággyülésbe juttatni.
A kormánypárti jelölttel szemben Nagykőrösön 2 ellenzéki jelölt lépett fel: Bakó József esperes,a korábbi
Függetlenségi Párt programjával, mig Pólya Antal nagykőrösi
születési, kecskeméti 'pénzügyigazgatósági tisztviselő, a
Honvédelmi Párt jelöltjeként. Pólya Antal zavaros, nem konkrét ellenzéki programot "kínált": "programom az élő hit,
Magyarország feltámadása. Addig a béke, a munka a rend."
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Felhasználta a demagógia eszközeit is: "Nagykőrös népe
mindig ellenzéki volt, a zászlóhoz hü, eltántorithatatlan.... hü a múlt hagyományaihoz, Kossuth eszméihez.."
Programja jószerivel csak egy helyi problémát vetett fel,
amikor tiltakozott a tanyai oktatás elhanyagoltsága
miatt: "Csernőben 600 iskolaköteles gyermek van. Ebből
jár ma, 1922-ben, iskolába egy tanitóhoz, egy tanterembe 120 gyerek.P 9266
Ráday győzelmét maga Bethlen István miniszterelnök
egyengette. Szigorúan bizalmas levelet irt Ravasz László
ref. püspökhöz, hogy "találja neg a módját", hogy Bakó
visszalépjen, mert "kettőjük harca nemcsak Ráday győzelmét, de a kerület sorsát is veszélyezteti." 267 Hogy e
burkolt fenyegetés mit jelentett, azt ma már csak találgatni tudjuk. ILindenesetre zsarolás volt, amely a legmagasabb kormányszintről érkezett. Ravasz intézkedésére Bakó visszalépett, bár hangsúlyozta 'pártjának személye melletti kitartását. Jelentős támogatást jelentett Ráday szá
mára a főispán 1922. május 9-én kelt rendelete: a tisztikar
csak az egységes kormányzópárt jelöltje mellett korteskedhet, és csak őrá szavazhat. 268 Ez az utasitás egyesnes következménye volt a Bethlen-Peyer paktumnak. Amikor a Szoiciáldemokrata Párt lemondott a földmunkások és a közalkalmazottak szervezéséről, ezzel a közigazgatási apparátust
kizárólag a kormánypárti szervezetek befolyása alá rendel tél..269
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A nyilt választás első fordulója ma azonban megmutatta, hogy bár az ellenzéknek egységes szervezetei nem
működtek, a nagykőrösi választópolgárok szivesebben látta«
volna helyi képviselőt a parlamentben: Rádaynak az erős
kormánytámogatás mellett sem sikerült a szükséges szavazattöbséget megszereznie. A pótválasztáson azonban már övé
lett a mandátum, mert az ellenzéki Pólya Antal visszalépett. Oka az volt, hogy a pénzügyminiszter - visszalépése
D

esetén - pénzügyi tanácsoai kinevezést igért, mire Pólya
visszalépett, de kinevezését a választás után Horthy viszszautasitotta. 270
Ráday képviselősége alatt jelentős kormánytámogatást ért el Nagykőrös számára. Képviselősége ideje alatt
kapta a város a városfejlesztési kölcsönt és 8 uj külterületi

s'?c olát.

Ennyi " eredmény" birtokában nyugodtan várta

a következő országgyülési választást, változatlanul maga
mögött tudva a konszolidálódó ellenforradalmi kormányzat
teljes támogatását.
Rádayval szemben 1926 nyarán és őszén több kis "önjelőlt" indult, de komolyabb fellépést újból csak Bakó József ref. lelkész kisérelt meg. Pártonkivüli programmot hirdetett, de különösebb propagandát nem fejtett ki, igy támogatóinak ereje, összetétele ismeretlen. AA vármegye főispánja 1926. november 23-án táviratot küldött Nagykőrös város polgármesterének és a pártok vezetőmnek: " Nagykőrösön
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a hivatalos jelőlt Ráday Gedeon, kérem őt támogatni. t9271
1926. november 21-én a két politikai párt " aNemzeti Egység
PÁrt és a Függetlenségi Párt/ egyesült: " kibékült egymással szembenálló, de azonos világnézetü két politikai párt" irta a helyi újság. 272 A nagykőrösi iparosgsztál , mely ko~

rábban egyértelmüen ellenzéki volt - most Rádayt támogatta,
mert igéretei és kapcsolatai mögött több garanciát látott
helyzetének javitására. Bakó József november 25-én bejelentette visszalépését igy a választáson egyhangúlag gr.
Ráday Gedeon győzőtt. A választás egyhangúsága miatt - sajnos - az irott forrásainkabn a pártok és csoportok megoszlására társadalmi bázisukra vonatkozóan nincsenek adatok.
Nem voltak sem falragaszok, sem hirdetések, sem röplapok
vagy korteskedés. Ugy véljük azonban, nem járunk messze az
igazságtól, ha az 1926-os " sima" választást nem kis mértékben a kormány jelentős " közremüködésének" tulajdonitjuk.
Az ellenforradalmi időszak előtt hagyományosan ellenzéki
képviselőt választó nagykőrösiek egységes állásfoglalása
a kormánypárti jelölt mellett - az aggasztó gidasági és
társadalmi feszültségek közepette. - kétségessé teszi a választási eredmény valós alapjait. A választási végeredmény
alakitásában jelentős szerepe volt a közigazgatást apparátus támogatásáhak és a nyilt szavazásos rendszernek is.
Pédának emlithetjük, hogy 1926. november 23-án javasolta
a polgármester a főispánnak, hogy miután " Pótharasztpuszta hazacsatolásának feltételes kilátásba helyezése nem járt
a kivánt eredménnyel, igy kívánatos, hogy... két Pálfái

-
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erdővágás haladéktalanul elintézést nyerjen..." 273 Ugyanakkor jenetős szerepet játszott az ezekben az években megkapott városfejlesztési kölcsön, amelyet ügyes propagandával
nemk kis mértékben Ráday " közbenjárásának" állitottak be.
Az erdőkivágás beigérése a munkanélkülieket, mig a városfejlesztési kölcsön felvétele és az épitési munkákk várható
fellendülése jelentős mennyiségü szavazatot jelentett Ráday
számára.
Az 1926-os országgyü ési választásokon a lakosságnak
csak szüle rétege járulhatott az urnákhoz: a majd 30.000 lakosú Nagykőrösön - a választói névjegyzék szerint - csak 7279
lakosnak volt választójoga. / Az összlakosság 24,6 %-a/ Az
alacsony választói létszámon belül érdekes a választók társadalmi tagolódása is. A választójoggal rendelkezők 41,8
%-a volt kisbirtokos / mezőgazdasági munkással együtt!!,
5,14 %-a közalkalmazott, 1,4 %-a magánalkalmazott, 0,8 %-a
szabadkereső, 9,8 %-a k iparos / önálló és segéd együtt!,
1,2 %-a ipari munkás, 2,6 %-a kereskedő, mig az egyéb kategóriába sorolta az összes szavazásra jogosultak 37,9 %-át
tették ki. E jelentős százalékon belül is 97 %-ot tettek
ki a női választók, akik legnagyobb része háztartásbeli
volt. 274 Ilyen választói összetétel mellett valóban kockázatos volna a politikai viszonyokra, a pártállásokra vonatkozó következtetések levonása!
Hasonlóan izgalom és politikamentesen zajlott le
1926 december 5-én a városi képviselőtestület tagjainak
választása is. Ekkor a 100 főnyi választott képviselőből

- 169 50-et választottak be újonnan, de a beválasztott 50 képviselő 95 %-ban megegyezett a korábban sorshúzás által kiejtett képviselőkkel, tehát a választókban nem élt a változtatás igénye. Forrásaink ekkor még nem tüntetik fel az
egyes képviselők politikái pártállását, annak ugyanis nem
tulajdonitottak jelentőséget.
Ugyanennek a képviselőtestületnek a másik része, a virilisek 54 %-a volt földbirtokos illetőleg bérlő. A polgármester
megjegyzi, hogy az összes gazdálkodót földbirtokosnak vették,
mert nem tudtak határt vonni a kisebb birtokoso és a többi
" birtokos" közt, mert a " kisgazda" elnevezés Nagykőrösön
nem volt általános és nem egyértelmüen az azonos nagyságú
vagyonnal rendelkezőket jelentette. 275 A virilisek között
23 %-ban képviseltették magukat a polgármesteri szóhasználat szerint az " intelligens elemek" , akik legnagyobb része diplomája alapján kétszeresen számitott adóalapja " segitségével " került be. Ennél a kategóriánál is megjegyzi
azonban Dezső Kázmér, hogy számuk a virilisek között ténylegesen magasabb volt, mert - elsősorban a nők és a vidékiek,
illetve a köztestületek - meghatalmazottjai általában ügyvé-dek,
tanárok, igy az " intelligens elem" aránya kedvezőbb.
Ugyanakkor a virilisek 20 3-a kereskedő, mig 1 %-a iparos.
Jellemző a nagykőrösi társadalom szerkezetére a virilis képviselők vallási megoszlása is. Az 1930. évi népszámlálási adatok szerint Nagykőrös összlakosságának 61,3
%-a református, 35,65 ó-a rom. kathólikus, 0,1 5-a görög kat.
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0, E5 %-a ág.h. evangélikus, 1,9 %-a izraelita és 0,1 %-a
egyéb. 276 Ugyanakkor 1927-ben a virilisek a vallásukra nézve a következőképpen oszlottak meg: 77 % református, 2
r. kath., 2 % ágy. h. ev, 17 % izraelita és 2 % egyéb.
Az adatokból egyértelműen kitünik,'hogy az izraelita vallásúak a népesség egészéhez viszonyitva jelentősebb arányban, mig a kathólikusok számarányukhoz képest kisebb arányban voltak. Ez a kép teljesen megfelel a nagykőrösi társadalom vagyoni rétegződésének: jómódú többségében izraelita
vallású - kereskedők, a szegényebb réteg a - zömmel külterüle
ten ladió - r. kathólikusok, a gazdák vezető rétege 'pedig
református volt.
Az 1929. évi. tc4. szabályozta a városok belügyi
igazgatását. Jelentős intézkedése volt, hogy a városi képviselőtestületi tagok létszámát csökkentette: a korábbi nagylétszámú. nehézkes testület tagjainak száma ± Í
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1929. december 18-tól kezdődően: 38 választott, 38 virilis
képviselő és 15 előljárósági tag.
Ha megnézzük az uj létszámu képviselőtestület összetételét a foglalkozási viszonyok alapján, akkor lényeges változást nem látunk. a 38 választott képviselőből 26 volt
földbirtokos, 1 kereskedő, 4 iparos, 2 ügyvéd és 3 egyéb.
/ jegyző, üzemvezető és egyházgondnok/ Ha a virilis jogon
bekerültek névsorát nézzük, akkor földbirtokos 16, kereskedő 5, ügyvéd 3, orvos 3 és egyéb 10 tag / közjegyző, nyug.
államtitkár, 3 kormányfőtanácsos - de mindegyik földbirto

-

kos - 1 miniszteri tanácsoa, 3 háztulajdonos és 1 magánzó./
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3 földbirtokos, 1 iparos, 4 ügyvéd, 3 tanitó, 3 orvos és 5
egyéb foglalkozású található. / 1 pápai prelátus, 3 bankigazgató,és 1 nyug. városi pénztáros../ 277
Az 1920-as évek második felének kétségtelen fejlődése
a város lakóinak alapvető gazdasági nehézségeit nem oldották meg. Nem sikerült versenyképes mezőgazdasági terményeketb előállitani, állandó és biztos piacokat szerezni.
Ugyanakkor a város ipari foglalkozású népessége egyre kevesebb megrendelést kapott, és a korábban biztos existenciát élvez
iparostársadalom fokozatosan elszegényedett, állandósuló
munkanélküliséggel küzdött. Nem javitott helyzetükön lényegesen a nagyon várt városrekonstrukció sem, mert a munkák
jelentős részét nem helyi iparosokra, hanem máshonnan jött
mesteremberekre bizták.
A kedvezőtlen gazdasági helyzet fokozatosan nyilt
elégedetlenségbe csapott át. A túlnyomórészt mezőgazdasági
aépess'g sajátos viszonyaiból - a mindennapi megélhetés
viszonylag csekélyebb gondja, a gazdákhoz való szorosabb
kötődés, a külterületen való szétszórtság ,- valamint az
ipari munkásság széttagoltsága és alkalmi jellege következtében az elégedetlenség nem tudott szervezett formát ölteni, igy az ellenállás többnyire egy-egy gazdaságra vagy
munkaadóra vonatkozó elszigetelt, ösztönös tiltakozás volt
- elsősorban béremelésekért. A város vezetői következetesen
igyekeztek ezeket megakadályozni, illetve 'próbálták jelentőségüket kicsinyiteni, azokról tudomást sem venni.
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Igy 'például 1927-ben megakadályozták a külterületen a tanyaközpontok létesitését, mondván, hogy a tanyákon állandóan
csak a bérlők laknak és a cselédség " és igy a tanyai lakosság összetételénél fogva kertész szakszervezetek" jönnének
létre, ami a gazda és a cseléd közötti viszony megromlásához
vezethetne. " Igy a tanyai központok csak elősegitenék a
földnélküli, munkanélküli lázongó emberek csoportjainak ki~

alakulását. 49 - irták az uralkodó osztály védelmében. 278
1928 nyarán a nagykőrösi polgármester megnyugtatóan jelnt
az alispánnak az aratási helyzetről: i 9 aratósztrájk nincs
és enm is szokott lenni." Ugyanakkor 91 A napszámbérek oly
magasak és az aratók napi részkeresete is oly magas, hogy
azzal meg lehetnek elégedve." 279
A nagykőrösi mezőgazdasági proletariátus politikai
nyugalmáról szóló jelentés azonban már csak látszatnyugalmat tükröz. A jelentésnél figyelmbe kell vennünk, hogy az
1928-as esztendő a mezőgazdaság két világháború közötti legjobb esztendeje volt, amikor a nagykőrösi termények is jó
piacra találtak, továbbá, hogy julius- augusztus hónapok mindenkor a legtöbb munkaalkalmat és a legmagasabb napszámbéreket jelentették. Ugyanakkor Nagykőrös város törzskönyvébe az 1928-as esztendőről a következő adatok kerültek bejegyzésre: Adóvágrehajtások száma 3965, árverések száma
1065. 41280 Nehéz elképzelnünk a jelentésben adott, szinte
" idillikus" kép és a nagyszámú adóvégrehajtás és árverés
együttes igazságát!
1929-ben már az apolitikus polgármester is kénytelen

- 173 a munkások és a munkaadók közötti megváltozott. kapcsolatot
észlelni, ha annak igazi okát egészen másben is jelölte
meg: " A családias jóviszony, mely a régebbi időkben a munkaadók és a mezőgazdasági munkások között fennállott, a háború és a forradalmak erkölcsromboló hatása következtében
Nagykőrösön is megszünt." 281 Ugyanakkor azonban kénytelen a
mezőgazdasági mubkanélküliségről is emlitést tenni: " Tavasszal egyes munkáscsaládok nélkülöztek, mert a gazdák családtagjaikat dolgoztatták és nem fogadtak idegen munkerőt" irta, bár " A helyzet általában véve kielégitő" Máshol emliti, hogy a mezőgazdasági népesség 50 %-a alig talál munkát. 282
Ugyanakkor az uralkodó osztály kiméletlenül lecsap - a
hatalma ellen szervezkedőkre, akik elégedetlenségüket szervezett formában kivánták nyilvánitani. Igy ahelyi sajtó
adott hint arról, hogy letartóztatták Szentpéteri Balázs
kiskunhalasi 50 éves naőszámost, aki " Nagykőrösön, a tanyai
munkások között a fennálló társadalmi rend és a fegyveres
haderő ellen izgatott." 283 Egyéb források hiányában csak
feltételezhetjük, hogy a letartóztatott napszámos baloldali
kommunista vagy szocialista - agitációt fethetett ki az elégedetlen nagykőrösi agrárproletárok között.
A város vezetősége a helyi iparosok helyzetét aggasztóbbnak ítélte meg, elégedetlenségüknek nagyobb jelentőséget tulajdonitott. Világosan érzékelték a sulyos gazdasági
helyzetből következő társadalmi veszélyeket: " A várható
következmények felforgatással veszélyeztetik a város társa-

- 174 dalmi békéjét is.." - foglalt állást a képviselőtestület. 284
Félve a súlyos következményektől, " melyek a soha nem tapasztalt munkanélküliségből előállhatnak" a város vezetősége a
miniszterelnökségnél sürgette a középitkezések mielőbbi elkezdését. Kérelmük őszintén tárta fel a nagykőrösi iparosok súlyos helyzetét: " Az önálló iparosok száma fogy, márólholnapra mennek tönkre biztos existenciák. Az utolsó 12 hónapban 32 önálló iparos, tehát a város össziparosságának
5 % - a költözött el a városból, ,mert nem volt munkaalkalom."

Ugyanakkor givatkoztak"a helyi viszonyokhoz képest hatalmas" munkanélküliségre is: " Az épitő és a vele kapcsolatos
iparágakban a mintegy 450 iparos és ipari munkás közül,
több mint 300 áll teljesen munkanélkül. "285
A munkanélküliség enyhitésére Dezső Kázmér nagyszabású iparfejlesztési tervet dolgozott ki, amelyet elküldött a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségének. 286
Felhivta a figyelmet, hogy Nagykőrös az ipartelepités számára kedvező lehetőségeket kiuál, és !mindenekelőtt"ajánlja"
a megbizható és olcsó munkaerőt: " A városban lakó több
ezer törpebirtokos családból megbizható és mindenféle szocialista agitációtól távolálló munkásc'so'portok alakulnának ki . "2 87
Természetes, hogy a vázolt gazdasági- és társadalmi
ellentétek kiváltották az ellenzék szervezkedését, emely
nyilt formában először az 1929. évi december 8-i városi
képviselőtestületi választáson nyilvánult meg. A városi
Nemzeti Párt megalakitására 1929. julius 28-án jelet meg a
felhivás az 1 jságban. 288 A felhivás nyomatékosan hang-

- 175 súlyozta, hogy e párt tagjai társadalmi, vallási és 'politikai felfogásra való tekintet nélkül a városi képviselőválasztásra egységesen kivánnak fellépni. Feladatuk csupán iga város közügyeivel való foglalkozás lenne - lehetőleg
politikamentesen.
A helyi választáson összecsapott 2 "'pártot" politikai
ellentét nem választotta allentét nem választotta el egymástól. A városi sajtó - amely kormánypárti volt - szerint a
választást nagy küzdelem és korteskedés előzte meg. Az Egységes Párt jelöltjei ellen egy magát P°városi ellenzéki Párt"nak nevező tábor indult, melynek azonban "sem kidolgozott
pEcrogr•amja, sem határozott cija nem volt." 289 A lap 1929.
december 15-i száma már "tud" az ellenzék fő jelszavairól:
összefogás egy család dinasztikus törekvései ellen, mely
mögött nem nehéz a legjelentősebb felvásárló céget, a Benedek céget látnunk. Másik jelszavukban pedig árulóknak bélyegezték azokat, akiki 1926.. novemberében a Függetlenségi
Pártot elhagyva, az Egységes Pártba - tehát a kormányprátba - léptek át. E 2 alapvetően 'politikai jelszó ismeretében a választásnak már 'politikai jelentőséget kell tulajdonitanunk. A felszinen kétségtelenül úgy tünt, hogy az
"ellenzékiség csupán az egyes személyek körüli csoportosulásokat, illetőleg az egyes jelöltek személye elleni tiltakozásokat jelentették, valójában azonban már a város politikai életének élénkülését - és az egyelőre még szervezetlen - ellenzék fellépését kell látnunk.
A választáson a 6895 választójogosult közül leszavazott 2142, ami az összes szavazójogosultaknak mindössze

•
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32 ó-át jelentette. A 38 megválasztott képviselőből 12
mindkét listán, 10 csak az Egységes Párt, mig 16 csak a
várospolitikai ellenzék listáján szerepelt. 290 A vizilis
jogon a képviselőtestületbe került tagok között 35 az
Egységes. Párt hive, 2elllenzéki - kisgazda /a 'pártnak
ekkor még nem volt szervezete Nagykőrösön/ és egy tartotta magé pár•tonkivülinek. Az újonnan választott képviselőtestületet a polgármester "várospolitikait? szempontból is értékelte. A polgármesteri szóhasználatban
ez a kifejezés személyes hiveit illetve ellenfeleit jelentette. /Dezső Kázmér szerint 66 tag megbizható, 7
ellenzéki /kisgazda/ és 3 egyéb illetve 'pártonkívüli.
Az 1929. december 8-án lezajlott városi képviselőtestületi választás már - ha határozatlan vonalakban is de jelezte a 'politikai élet aktivizálói ósát. A gazdasági

helyzet súlyosbod6BuÍ előrevetitette az ellenzék egységesebb fellépését, mihelyt megfelelő vezetőt sikerült találnia. E választás az 1931. évi országgyűlési választási
harcok előrejelzésének tekinthetjük.

3./ A gazdasági válságtól a II. világháború kitöréséig
a./ A város társadalmának helyzete

A város polgármestere 1929. október 23-án a belügyminiszterhez intézet bizalmas jelentésében közölte, hogy az
értékesitési válság következtében ,Nagykőrösön jelentős

- 177 társadalmi feszültség keletkezett, melynek következtében
a mezőgazdasági népesség 50 %-a teljes bizonytalanságban
él, mig az ipari népesség 1/3-a évek óta nem talál munkát.
A város vezetősége a kormánytól munkaalkalmakat kért,

291

azon-

kívül hatósági rendelettel hivták fel a munkaadókat, hogy

csak nagykőrösi munkásokat foglalkoztassanak, mert 1930.
februárjában már 300 család van teljesen munkanélkül, akik
elhelyezkedni nem tudnak. 292 Számuk a tavasz végére már
400-ra növekedett.
Dezső Kázmér 1930. februárjában akciót inditott a
helyi ipar és kereskedelem fokozottabb támogatására. 1930..
májusában 30 tagú bizottsxá g ot szervezett a mezőgazdasági
élet fellenditésének megszervezésére. 293 Jelentős erőfeszítéssel országos gazdasági kiállitást szervezett Nagykőrösön 1930. szeptember 6-9. között, melynek fő feladataként mindenekelőtt9 A gazdasági válságban a gazdasági ön- i
bizalom és nyugalom megőrzését és helyreállitását jelölte
meg. Célja volt a gazdasági lehetőségek bemutatásával a
termelés racionális jövedelmezőségének keresése, a gazdasági termények és termékek forgalmának fokozása, az állattenyésztés valamint a gyümölcs-, zöldség- és főzeléktermelés
terén a tömegtermelés és fajtakiválasztás propagálása. Összefoglaló bemutatását szerette volna adni a nagykőrösi termékeknek és ezáltal az exportlehetőségeket feltárni. Szükségesnek tartotta továbbá, hogy a nagykőrös termelők össz tudják hasonlitani terményeiket a Duna-Tisza köze és más vidékek terményeive1.294
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Dezső Kázmér erőfeszitései ellenére a társadalom megélhetési gondjai növekedtek. 1930-ban a gabonatermés 30-35
%-al volt gyengébb az előző évinél, átlagos termése holdanként 5,5-6 q és a "prima földön" is csak 7-8 q termett. A
rozs termése ugyanennyi. Keserüen állapitota meg a helyi
sajtó tudósitója 1930.nyarán: "A mezőgazdasági munkárBág
helyzete a rossz termés miatt a várt javulás helyett ismét
r•omlott. "285
1930. nyarán az őstermelés nehézségei átterjedtek a
kereskedelemre is, a pénzügy pedig "tartózkódó" lett.
Ennek következtében az ipari termelés tovább esett, az
épitkezések, beruházások a minimumra csökkentek. A város
bevételei - a magánjövedelmek csökkenése következtében tovább kisebbedtek. Elsősorban a kereseti és forgalmi adó,
az ingatlan átruhzási illetékek, fogyasztási adó, az italmérési illeték, valamint a 'piaci és vásári helypénzjövedelmek
csökkentek. A kiadások pedig nőttek "a különböző *osztályok nyomorenyhitő" akcióinak terheivel. A képviselőtestület megálla'pitása szerint a megélhetési viszonyok 10,5 ó-al
magasabbak mint az előző években voltak. 296 1930. augusztus
29-én a képviselőtestület határozatot hozott a népkonyha
felállitásáról "melyre elkerülhetetlenül szükség van."
1930. szeptemberében a munkanélküliség újból aggamEti aggasztó méreteket öltött: a polgármester a munkanélküli család•ók
számát 4 500-ra tette. 297 Ez azt jelentette, hogy amintegy
6200 fős mezőgazdasági munkáslétszám - kb. 1500 család egyharmada közvetlenül az aratás után nem kapott munkát.

- 179 1930. november 5-én a munkanélküli szegény családok számát már 1000-re becsülték. 298 December 2-án feállitották
a Városi Segitő Bizottságot, amelyet 1930. december 12-én a
Nyomorenyhitő Bizottság megalakitása követett. 299
Az 1930. november 1 - 1931. március 31-ig tartó inségenyhitő mozgalom nagykőrösi adatai a következők: inségsegélyre szorultak száma 3.703 volt, akik közül élelmiszersegélyben 2.612, munkanélküli pénztámogatásban 10, inségmunka általi támogatásban 1.081, tüzelőanyagutalvánnyal
2.587 és tejutalvánnyal 187-en részesültek hosszabb-rövidebb
ideig tartó segélyben. 300 /Az inségmunkában foglalkoztatottak
adatai első pillantásra megtévesztőek, mert csak napokig,
esetleg hetekig álltak munkába, azontúl helyüket másinségeseknek kellett átadni, a statisztika igy jelentősen feljavul!/ A téli inségakciót a polgármester igy értékelte:
"A munkanélküliek közül mintegy 300 nem vette igénybe s
segélyt, mert csak munkaalkalmat kért, A többieknél a segély levezette az elégületlenséget." 301
A város helyzetére jellemző a polgármester újévi beszéde: "Sajnálattal jelenti ki, hogy az új esztendő nem alkalmas nagyobb koncepciójú elhatározások megvalósitására a
nehéz gazdasági helyzet miatt... ezért amig a nyomasztó
helyzet tart, nagyobb megvalósitások±ól tartózkodni fog. "3o2
A városi bevételek tovább csökkentek: márciusban a városi
üzemek bérlőinek, majd a lakások bérlőinek engedélyeztek
- igazdasági helyzetük figyelembevételével - 10 %-os bércsökkentést, röviddel később pedig a haszonbérleti szer-
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ződéseket is módositották. 303
A munkanélküliek és a segélyreszorulók helyzete 1931-ben
sem javult. 1931. szeptemberében 4.200 személyt tartottak
nyilván, akik ezen a télen is segélyre szorultak. Közülük
3,870 fő a nyilvántartott munkanélküli, amely 1.135 családot jelentett: mezőgazdasági és földmunkás 800 család /3.200
személy%, önálló ipari munkás 65 család /130 személy/, ipari segéd 250 család /500 személy/, kereskedelmi alkalmazott 20
család /40 személy/. 304 Véleményünk szerint e jelentés adatai azonban csak a keresőképes családtagokra vonatkoznak,
'

hiszen a családok számához viszonyitva feltünően alacsony a
családtagok száma. Ezt támasztja alá egy később készitett
kimutatás is, amely szerint 1931-1932 telén 6.900 személy
részesült különféle segélyben, de találunk olyan adatokat,
amelyek ebből az időből 8.000 rászorulóról irtak, amely
pedig már több, mint az összlakosság egynegyede. 305
Az általános elszegényedésre és nyomorultságra tekintettel a város 1931. december 20-án "melegedő otthont" nyitott /2 szoba a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi utca sarkán
lévő Szellő házban. /906, sőt 1932. áprilisában egy 1924-ben
hozott szabályrendeletet módositott, amikor "figyelemmel
a már rendkivülien súlyos gazdasági helyzetre, igy a legszgényebb néposztály érdekében állónak látta a lóhúsvágás
bevezetésének engedélyezését." 307 A lóhúsvágás megitltása
korábban nem egészségi okokból, hanem a fontos és nélkülözhetetlen munkaeszköz védelme miatt történt./
1931-1932.telén az inségre és munkanélküli segélyre
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szorulók úzám*csak munka ellenében kaptak segélyt. Az inségmunkák elsősorban földmunkák és útjavitások voltak, amelyek elvégzéséhez semmiféle szakértelem nem volt szükséges.
Az inségakció fedezete ebben az esztendőben is a költségvetésben előirányzott 3 ó-os inségadó, az Inségenyhitő 3izottság helyi akcióinak eredményei valamint a it épjóléti Minisztérium által adott 1.000 Pengő államsegély volt.
1931. végére befejeződtek a középitkezések, a mezőgazdaságnak munkaerőigénye alig volt. 1932. februárjában a
Benedek cég is jelentős munkáselbocsátásokat eszközölt, a
decemberi 4-500 fős munkáslétszámot 50-60 főre csökkentette
- ami elsősorban a legszegélyebb II: és III. kerületi lakosságot érintette: 308
Aváros vezetői, bár látták a bérlők súlyos gazdasági
helyzetét, mégis sorozatban tüztek ki árveréseket: 1932.
tavaszán az elmúlt évi adóhátralékosokkal szemben az együttesen kezelt adóhátralékot 364 esetben, egyéb városi és idegen
hatósági követelésért pedig 2.110 esettben folytattak le
ár•ver é st. 309
1931-1932 telén 7.000-7.500 volt az inségesek száma, ez
1932. juniusára alig 1.000-1T200-&l csökkent. A gazdák a cselédetetelküldték, napszámosokat nemfogadtak. Súlyosbitotta a
helyzetet, hogy a munkanélküli iparosok is mezei napszámra
júár•tak, tovább növelve ott a feszültséget. A Gschvindt-gyár
is - a rekonstrukció ideje alatt - kevesebb munkást alkalmazott.
A munkáltatóknak nem volt pénzük, kölcsönt pedig nem kaptak.
A polgármester a munkát kérő küldöttségeknek igéretet adott
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és felhivást tett közzé: "Aki tud munkát adni, dolgoztasson
Ez a felhivás aligha lehetett hatásos, de mást ő sem igen te-

0040

hetett.
A városi képviselőtestület a város lakóinak kétségbeejtő helyzetéről igy irt 1932 nyarán: "A± leromlott gazdasági helyzet következtében az adózó polgárság teherbiró képessége csaknem teljesen megszűnt.. A föld hozadéka a határon
túlmenő árcsökkenés következtében magát az állami közterheket sem képes fedezni, az adófizető alanyok tömegesen semmisülnek meg, s elvesztvén életükön át megtakarított vagyonkájukat, földönfutókká válnak, a még teljesen tönkre nem jutott társadalom terhére. "311
1932-1933. telén a városnak 6.000 ellátatlant kellett
segélyeznie, amelyből a munkanélküliek létszáma 5.400, mig
a munkaképtelenek száma 600 körül mozgott. A város képviselőtestületének állásfoglalása következtében - miszerint
segélyt csak az elvégzett munka után adnak - a mezőgazdasági népesség munkaigénylése csökkent, ugyanakkor azonban azú
ipari és szellemi inségmunkások száma emelkedő tendenciát
mutatott. A szellemi inségmunkásiok számának növekedésével az inségalap fedezete lényegesen kevesebb lett, mint
amennyire szükség lett volna, igy a képviselőtestület határozatot hozott "hogy a szükségmunkánál foglalkoztatott munkások részére legfeljebb a családtagonkénti és havonkénti
2 napszám teljesítése lehetséges." 32
A ITagykőr•ösi Híradó a város 1932-es esztendejéről rendkívül sötét képet fest: "... a megindult nagy qárosfejlesz-

-
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tós teljesen megakadt, a városi háztartás vitele a legA

szükségesebb kiadások előteremtésében merül ki

mezőgazdasági és kertészeti terelés, az ipar, a kereskedelem a meglévő értékeknek a jobb időkre való átmentéséért
küzd. Szomorú, eseménytelen esztendő." 313
1933. tavaszán és nyarán a mezőgazdasági munkások - bár
alacsony munkabérért - de el tudtak helyezkedni. A napszám
86-110 fillér volt, ami a nagykőrösi körülmények közt szokatlanul alacsonya volt, de -mint irta a polgármester " a r zőgazdasági terményárakhoz viszonyitva megfelelő." 314

A pénztelenség miatt általános volt, hogy a fizetséget gabonában és egyéb gazdasági terményekben /szalonna, xzsir,
bab/ adták ki.
Nagykőrös népességét a gazdasági válság érzékenyebben
érintette, mivel a lakosság döntő része közvetlenül a mezőgazdaságból illetve közvetve annak felvásárlásából, feldolgozásából élt. A gazdasági válság hatására éppenx a mezőgazdasági termékek árai zuhantak a legmélyebbre /1913-as
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A mezőgazdasági termékek 1933. évi árszinvonala az 1913.
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évinek 71 %-a volt, az ipari eredetü termékek pedig 124,6
%-on, a fogasztási iparcikkek pedig 119,8 (72 -on álltak.
A mezőgazdasági termékek árainak alakulása mutatja,
hogy legnagyobb mennyiségben termelt termények / búza, rozs,
kukorica! árai estek a legnagyobb mértékben.
Figyelembevéve, hogy a haszonbélleti szerződéseket még
1928-ban kötötték, a fő termények árainak zuhanásai a bérlőket valóban megoldhatatlan feladat elé állitotta. Ez kihatotta a város költségvetésére is: "mert még igy sem képes az adófizető polgárság a községi pótadók és a kereseti
adók megfizetésére, mivel még a legnagyobb részbena a± létfenntartása sincs biztositva" - irták az 1934. évi költségvetés bevezetőjében. 316 Ax város 1934. évi költségvetése szerint a bevétel 63 %-a a közjogi bevételekből /különböző
adókból/, 28 %-a a város magángazdálkodásából, 7 %-a a különböző téritésekből, átszámitásokból, és

2 %-a vegyes

bevételekből eredt. Ugyanakkor a kiadások - költségvetésileg - a következőképpen oszlottak meg: 36 % általános igazgatásra, 15 % közoktatásra, közmüvelődésre, vallásra, 4 %
a közegészségügyre, 5 % a szegény- és népjólétre, 2 % közélelmezésre, 14 % városépités, utcák, terek gondozása, 16
% vagyonigazgatás és 8 % a különféle hitelügyekre muff ment
el. 317 A gazdaságiválság idje alatt általános volt, hogy
városfejlesztési alapot csaknem teljes egészében a szegényügy
és a szociális támogatáshoz átcsoportositották. Emellett feltünően alacsony maradt a közegészségügyre forditott hányad.
1933-ban a gabonaárak már emelkedtek, a kapásokból és

- 185 a szőlőből pedig kifejezetten jó termés volt. Az ínségsegélyeknek kifejezetten munkához kötése következtében az
inségre szorulók száma már csak az előző év 40-50 %-át érte el. Az inségsegélyre szorulók a város összlakosságának
már csupán 7 %-át jelentették ezen a télen. 318 Ez volt aú
legalacsonyabb arány a gazdasági válság évei alatt! A város 1933-1934 telén összesen 36.127 'pengőt fizetett ki az
inségakció során, melynek 49,3 %-át az akkord munkadíjakra, 33,2 %-át napszámbérekre, 12,7 %-át a szellemi inségmunkásoknak, 3,6 %-át a népkonyha fenntartására és a tejbeszerzésekre, 0,3 %-át készpénzsegélyre, és 1 ó-át egyéb
kiadásokra. Egy-egy inségre szorult családnak átlag 44 pengő kereset jutott. 319
Az 1934. évi gyenge mezőgazdasági esztendőt újból megérezte a város gazdaságilag legyöngyült lakossága. A keve- ,
sebb nyári munkaalkalom következtében - főleg az aratásnál
találtak kevesebben munkát - 1934 telén az inségmunkából
élők száma ismét növekedett, legmagasabb létszámot 1935.
januárjában ér v e el, amikor 624 családfő összesen 2.408
családtaggal volt az inségmunkára szorultak között nyilvántártva. 320 Napi kereset általában 1 'pengő, mig a szellemieknél 1,32

P.

A munkanélküli segélyt ekkor sem fizettek, csak

a munkaképteleneknek.
A város 1935-ben szabályrendeletet alkotott a közsegélyezés módja, mrve és az urrixx szegényügy rendezése tárgyában. A szabályrendelet egyik legfontosabb pontja a közsegélyre jogosultak körét szabályozta, kimondva, hogy
"ideiglenes közsegélyben részesitendők

kik munkahiány,
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vagy egyéb önhibájukon kívül eső ok miatt magukat fenntartani nem tudják." 321 A közsegélyezés szabályozása szükséges volt, mert az 1935-ös esztendő a mezőgazdasági termelés szempontjából az egyik legkedvezőtlenebb év volt. A
nagy szárazság miatt az őszi vetések csak felét hozták az é
átlagosnak, rosszul termett a kukorica is. "Évtizedek óta
nem volt olyan takarmányszük esztendő, mint most" - irta
a polgármester. "Az állatállománytól mindenki igyekezett
megszabadulni, mert télen úgysem tudja átteleltetni" - irta a polgármester. 322 A lakosság hangulatáról a Rendőrség
Politikai Rendészeti Osztálya téjékoztat: "A munkanélküli iek
at;alában ellenzékiek és a demagógok által irányitott elvekhez húznak."323
A gazdasági válság éveiben és az azt követő esztendőkben Nagykőrös városfejlesztése gyakorlatilag megállt.
A hosszantartó válság után a város a II. világháború kezdetéig gyakorlatilag nem tudott tal'praállni. Erdei Ferenc
irta, hogy a város polgármestere "belefáradt" a szüntelen
hadakozásba a városi politikai ellenzékeivel, hivatali előljáróival. Hasztalan tett erőfeszitéseket a gazdasági élet
fellenditésére /hütőház épitése, gabona-.és borközraktár,
valamint közvágóhid létesitése, új és célszerü csomagolócsarnok felállitása stb./ a br uházásokhoz szükséges állami
támogatást nem tudta kicsikarni. Hasonlóan eredménytelenek
voltak - és az ellenzék állandó támadásául szolgáltak - az
1928-ban elhatározott 100 ágyas közkórház felállitására
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tett eredménytelen intézkedései is. A város háztabtását
csak a községi pótadó állandáifelemelésével és az évenként változó nagyságian megkapott államsegélyekből tudták
fenntartani. A költségvetés a legszükségesebb beruházásokre - pl. az utak karbantartására - sem volt elegendő.
Hosszú évek harcát jelentette a fő közlekedési út, a Cegléd-Kecskeméti út felújitásának kiharcolása.
Dezső Kázmér kiemelt jelentőséget tulajdonitott a
város birtokának, Pótharasztpusztának a jövedelmezőbbé
tételére. 1929. óta folytatott erőfeszítései vegyes eredményt hoztak: az erdősítés, diófatelepités sikerült, jövedelmezővé vált, a halastó kialakítása kudarcba fulladt.
1929-ben már 2000 ember élt, az 1928. évi 2 400-al szemben, a pusztán. Egy tünik, hogy Dezső Kázmér "alkotó fantáziája" - a városi ellenzék állandó támadása közepette Pótharasztpusztán álmodott új világot, a Nagykőrösön "megfáradt" vezető Pótharaszton dolgozott óriási lendülettel.
Változatlanul súlyos gondot jelentett a téli hónapokban a munkanélküliek eltartása. Részükre ezekben az években is inségmunkák keretében biztosították a megfelelő
munkaalkalmakat. A szükségmunkára szorulók száma évről-évre változó volt, de továbbra is alapvetően-a mezőgazdaság
terméseredményeitől függött. 1935-1936 telén a lkosság
10,3 %-a szorult inségmunkára, 324 a következő télen a
számuk 3.000 körül mozgott. 325 1937-1938 telén ismét csöklent
a szükségmunkások száma, most a lakosság 8 %-a élt télen
'ilyenfajta jövedelemből. 1938-1939 telén kb. 500 volt a
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fizikai inségmunkások száma. Ezeken kivül a város szociális támogatása a következő volt: az orvosilag igazolt munkaképtelenek szociális segélyt kaptak /számuk 300 fő körül
volt/. A város szeretetházat tartott fenn, ahol 60-70 idős,
beteg embert ápoltak. Ingyen tejosztás az inségakció kezdetén belül volt, naponta átlag 25 liter tej.! Segélyezettek
részére 400-500 P éri kü cipő került kiosztásra gyermekeknek, mig kb. 40 szellemi szükségmunkást a város foglalkoztatott. 826
1937. február 21-én a. Kertészeti Gazdasági és Baromfitenyésztő Egyesület gyülésén kimóndták - hosszas vajúdás
után - a nagykőrösi Hangya szövetkezeti fiók megalakitását. 327
Ez a fiók kezdetben csak zöldség- és gyümölcsexportálással
foglalkozott, de 1938. november 20-án már önálló szövetkezetként müködött. 328 Megalakulása után röviddel bérbevette
a Benedek-cég exportvállalatát, igy 1939-ben a nagykőrösi
baromfi, tojás, toll, gyümölcs és zöldség kereskedelem már
a szövetkezet irányitása alá került. Dezső Kázmér összes
többi erőfeszítése szövetkezet - vagy a korábban már jól
bevált - városfejlesztési részvénytársaságok létesitésére eredménytelen maradt.
Nagykőrös város a II. világháború kitörésekor fejlődésének ellentmondásos korszakát zárta le. A város vezetői és a lakosság is mindent megtett, hogy - elsősorban kerti ter-ményei révén - korábbi jelentős gazdasági súlyát
megőrizze. Ez a harc nem járt sikerrel, Nagykőrös a 2 világháború között - elsősorban szomszédvárosai mellett lélekszámban és gazdasági jelentőségben elmaradt.
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b./ A Független Kisgazda Párt
győzelme és széthullása

Az 1929. decehmber 8-i városi képviselőtestületi
választásoknál a politikai élet szinterén már határozott
formában jelent meg a városi ellenzék. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági helyzet súlyosbodásával, megfelelő vezetők szinrelépésével a korábbi életszinvonalában érzékenyen érintett, terményeinek értékesítési nehézségeivel küzdő gazdatársadalom a következő években tudatos ellenzéki po ltikával lép fel. A nagykőrösi lakosság viszonylagosan magasabb éleszintonalának állandósuló elvesztése elégedetlenséget váltott ki. Igy az ellenzéki politika alapja csak a saját sorsukkal való elégedetlenség,
illetőleg a bármilyen irányú változtatás szándéka lehetett.
Ez a törekvés közvetlenül a városi vezetés ellenzékeként jelentkezett, de -közvetve - kormányellenesx is.
A mezőgazdaságban már a korábbi években'felszinre hozott
alapvető ellentmondások megoldására a városban sajátos politikai arculat rajzolódott ki. Ennek oka mindenekelőtt
az volt, hogy a szervezett baloldal Magyarországon illegálisan, nagyon nehéz körülmények között müködött, és igy
tömeghatást is nehezen tudott kifejteni. Nagykőrösön
egyáltalán nem voltak szervezetei, a munkások összefogása
csak szüle szakmai társulásokra korlátozódhatott - jórészt
po] ikai tartalom nélkül. Nem lehetett erőteljes baloldali
szervezkedés Nagykőrösön azért sem, mert a termelők minden
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értékesitési nehézség forrásaként az ország területének
- igy a piacnak - a csökkenését látták, amiért az ellenforradalmi korszak propagandája egyértelmüen a Tanácsköztársaságot, illetőleg a baloldalt tette felelőssé. A nagykőrösi baloldali érzelmüek számára keserves csalódást okozott a Szociáldemokrata Párt 'politikája az 1920-as években és ezért maradék hivei is elfordultak;. A jelyi hatóságok is kiméletlenül megakadályozták mimen báloldali, munkásszervezkedést és megkülönböztetett figyelemmel kisérték a
munkásmozgalomban részt vettek "priuszát". /1931-ben a
nagykőrösi renarkapitány fel kivánta oszlatni a Nagykőrösi
Mezei Munkás Önképző és Olvasóegyletet, mert a biliárdpénztárnok személyét nem tartotta kivántosnak, ugyanis a helyi
Tanácsköztársaság alatt "tisztséget" viselt

A fel-

oszlatást végül a 'polgármester azzal azindokkal akadályozta meg, hogy akkor az ellenőrzött egylet a nehezebben ellenőrizhető politikai tevékenységbe menne át, és ez semmiképpen
sem lenne kivánatos.... 329 /
A jobboldali ellenzék demagógiája számára kedvező le-

hetőséget kinált a nagykőrösi társadalom antiszemitizmusa
is, amely a "minden rosszért felelős" kereskedőkés sz általában magasabb szinvonalon élő "városi intelligencia" egyrésze ellen± irányult. Különösen élessé vált az antiszemitizmust 1930-ban, amikor a Benedek-cég gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált a nagykőrösi piacon és mon'polhelyzetét a
felvásárlási árak leszoritására használta fel. Az ellenforradalmi korszak hangadói a 'politikailag iskolázatlan agrárnépesség ösztönös antikapitalizmusát, antiszemitizmussá
alakitotta át. 330 Az antiszemitizmus - mikor 1931-ben ve-
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tetőt kapott - megosztotta az ellenzéket: a szélsőségesen
antiszemita meggyőződésüek leváltak az ellenzéki programot hirdető helyi Kisgazda Párttól és a szervezett demagógia hatására a szélsőjobboldali szervezetekig, a Kaszáskeresztes Pártig jutottak el.
A gazdasági válság első éveiben a Nagykőrösön meglévő ellenzéki hangulatot végül is a Független Kisgazdapárt'
használta fel, vezetőt és ideológiát adva a szervezetlen
ellenzéki hangulatnak. Az újjáéledő országos párt - amely
az Egységes Párttól, de a baloldali ellenzéktől is függetlenül szervezkedett - szervezkedésének célja volt, hogy az
1919 utáni időszakhoz hasonló politikai súlyt szerezzen a
közép- és kisparasztságnak. Sikere következett mindenekelőtt
a város agrárjellegéből, valamint abból tényből, hogy a városban már egy évtizeddel ezelőtt is jól szervezett, az 1920as országgyülési választáson győzelmet arató kisgazdaszervezetemüködött, tehát maga ez a szervezet sem volt új és
idegen. Jelentős szerepe volt ap párt kisgazdapártoló jelszavainak, amelyek elsősorban a létbizonyTtalansé-ba jutott
kisgazdák sorsának javítására tettek i,éretet.
1930. december 10-én a radikálisabb Függet Kisgazdapárt
egyesült a Gaál Gaszton-féle Agrárpárttal és 1931. február
15-én sikeres zászlóbontó gyűlést tartott Budapesten..Az
új párt neve Független Kisgazda, Földmives és Polgári Agrárpárt lett. Az új párt - kétségtelenül jelentős tömegbázisára épitve - hatalmas erőfeszitéseket tett, hogy az 1931-es
országgyülési választások során minél több mandátumhoz
jusson. Felmézve a vidék ellenzéki társadalmának helyzetét

-

19 2 -

és erejét, felfigyeltek a nagykőrösi - szervezetlen és vezetőre váró - ellenzékre és jelentős politikai agitációt
fejtve ki, annak élére álltak. Jellemző, .hogy először
Tildy Zoltánt, a párt egyik vezetőjét kívánták Nagykőrösön
jelöltként felléptetni, de a későbbiek során úgy vélték,
hogy ez az ellenzék még nem elég szervezett, a mandátum
sorsa bizon ytalan, igy Tildy Zoltán visszalépett és maga
helyett Dr. M otay Istvánt, a Magyarság cimü ellenzéki lap
főszerkesztőjét ajánlotta. Az Az Egységes Párt a már két
cikluson keresztül képviselő Gr. Ráday Gedeont ajánlotta,
kormánypárti programmal.
Az 1931. évi országgyülési választás Nagykőrös az
ellenforradalmi korszak legizgalmasabb választása volt.
Azzá tette mindenekelőtt az időpontja: a város társadalmának jelentős része változást akart, de még a kormánypárt
is erős, nem volt kellően szervezett. A választási harc
lefolyása a polgármesteri bizalmas jelentésekből jól nyomonkövethető, de nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
ezt a politikai élettől tartózkodni kivánó, de , a kormány
iránt lojálisan érző polgármester kész,_tette. 332
A Gaál Gaszton- féle Független Kisgazda Földmunkás
és Polgári Agrárpárt programját röplapokkal és nyomtatványokkal népszer•üsitette, amelyet budapesti egyetemisták
és

helyi kortesek a tanyavilágba is szétszórtak, szóval

is elmagayarázva a nagyrészt irástudatlan, müveletlen
tanyai lakosságnak a párt programját. A junius 14-i választási beszéden Milotay nagylétszámú közönség előtt

- 193 mondta el programbeszédét, amerben a gazdáknak a Benedekféle gyümölcs-, zöldség-, baromfifelvásárló "kartell" megfékezését, az iparosoknak pedig új épitkezések beinditását
igér.te. A polgármester jelentése szerint I;Iilotaynak szép
számmal vannak támogatói: "a tömegek abból indulnak ki,
hogy pró
báljuk meg, hátha jobb helyzetbe ju.tilak, ha ő
utánna mennek." Jelentése szerint Líilotay támogatói a város
társadalmának "jelentéktelen" emberei, mellette "tekintélyes ember" nem áll. Ugyanakkor felfigyelt arra is, hogy
lotay fellépése osztálytagozódást okozott," amelyek Borán
az egyházak is "megoszlottak": a

ref.

lelkészek nem egysé-

gesek, a kathólikusok pedig Milotayval szimpatizáltak - akikhez hiveik, a többségében szegényebb személyek is tartoztak.
A Ráday-párti polgármester tárgyilagosságra törekedve jelentette:"Az ellenzékhez a párt szélsőségesen kivül a legalsóbb réteg csatlakozott, akiket a rossz gazdasági helyzet
miatt ole:nagógiával fel lehetett izgatni." Véleménye szerint
Liilotay a város III, VII és VIII. kerületében "erős", ahol
többségében az ellenzéki gazdák éltek, "és itt él pl.. a III.
kerületben Kádár Sándor, aki "kommunista magatartású". Ráday
támogatói az iparosok egy része és általában a belterületi
lakosság, a külterületen pedig a tekintélyesebb gazdák.
A választási csatározások kiegyensúlyozott képet mutattak. A szorult helyzetben végülis a kormány sietett a
kormánypárti képviselő megsegitésére. A polgármester felhatalmazást kapott a belügyi államtitkártól, hogy mint aktiv
tisztviselő folytathasson agitációs munkát és Eilotayt "sze-

- 194 relje le." A polgármester irta: "A helyzet jelenben csat, úgy
menthető meg, ha a rendőrhatóság a lehető legnagyobb erélyt
fejti ki, és minden törvényes eszközt felhasznál az ellenpárttal szemben".
Melyek voltak ezek a "törvényes eszközök"? A polgármester mindenekelőtt javasolta az ellenzék vezetőinek leszerelését és amit lehetett, ő is megtett. Pl. javasolta Paczolay
György lelkész áthelyezését - de ez nem történt meg. Ugyan-

akkor a lelkes ellenzéki kortest, Ifj. Kohán János kőmúüvessegédet, mint önkéntes tüzoltót szolgálatra osztotta
be és igy elvonta a szervezéstől. Ugyanakkor a kormánypárti
forgalmi adóhivatali ellenőrt munkája alól felmentették,
mert "jó kormánypárti és jó szevező

"

Végül is a választás kimenetelét az ajánlási rendszer
felhasználása döntötte el. A választók 10 %-ának előzetes
ajánlása volt szükséges az induláshoz, ami Nagykőrösön 831
ajánlást jelentett. Az aláirások leadásakor az összes ajánlások száma jóval meghaladta a választók létszámát, igy
mindkét jelöltéből töröltek. /i indkét jegyzéken rajta van,
nincs a választói névjegyzéken, meghalt, elköltözött, azonos kéz több némaláirása stb./ Végülis Milotaynak 706 ajánlása maradt a beadott 3658-ból, Rádaynak a beadott 6856-ból
4467. Milotayt felszólitották a hiányzó 125 ajánlás pótlására, de ő -kétségbevonva a választási eljárás tisztaságát visszalépett. Ujabb jelölt inditására már nem•volt lehetőség,
igy az 1931-es országgyülési választáson egyhangú szavazással
győzőtt a kormánypárt jelöltje, gr. Ráday Gedeon. Támogatója Nagykőrös polgármestere, elégedetten álla'pitotta meg:
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mert kérem, a kőrösi 'polgár, mióta magyar képviselet van,
bukott pártra még sohasem szavazott."
Az 1931-es országgyülési választások korteshadjáratai
az addig politikai 'passzivitásban élő nagykőrösi társadalmat
aktivizálta. A 'politikai jogait alig ismerő, a politikai események iránt egyáltalán nem érdeklődő nagykőrösi kisgazdák és
vagyontalan agrár- és ipari munkások a választások során ráébredtek arra, hogy helyzetükön politikai úton is lehet segiteni. Nlilotay széleskörü agitációja termékeny talajra
hullott: a nagykőrösi ellenzék szervezett formát öltött.
1931. augusztus 23-án a Széchenyi- kertben 6-800 ember jelenlétében naggyülésen mondták ki a Nagykőrösi Független Kisgazdapárt megalakulását. 333 A gyűlés elnöke hangsúlyozta,
hogy a gyülést nem 'politikai megnyilatkozásnak szánták:
"Az összejövetel kizárólagos célja a helyi pártszervezet ad.minisztrativ megalakitása./° A Nagykőrösi Független Kisgazdapárt elnöke Labancz Balázs földbirtokos, ügyvezető elnöke Dr. Kiss László ügy'd, mig a társelnökök Jakabházi Eötvös Sándor, Czirják Sándor, Sz. Szabó György és Czakó Bálint
- valamennyien módosabb gazdák - lettek. A 'párt programjában
az Országos Független Kisgazda Földmunkás Polgári és Agrár
Párthoz csatlakozott. 1931. végén Labancz Balázs engedélyt
kért Nagykőrös és Vidéke cimü ellenzéki lap inditására.
Ezzel kapcsolatban a főispán tájékoztatást kért a nagykőrösi
polü fikai helyzetről, amelyet a kormányhü polgármester igy
jellemzett: "nem vitás ugyanis, hogy ma a társadalom minden
osztályában napról-napra növekszik azok száma, kik egy 'poli
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tikai rendszerváltozást örömmel üdvözölnének. ► + 334 Nem javasolta a kisgazdapárti lap engedélyezését, mert az csak "egyengetné az ellenzéki mozgalmak kialakülását", ugyanakkor
It

ha a mai elszegényedési folyamat tovább tart, meg-

termetjük ai lehetőséget egy radikális baloldali szervezkedés kialakulásának...." Az pedig még mindig jobb, ha a
Független Kisgazda Párt körül alakul ki - jegyezte meg a
polgármester.
1932. tavaszán a nagykőrösi Független Kisgazda Párt
már erős társadalmi bázissal rendelkezett. Látványos demon'

strációkat tartott, amelyek közül kiemelkedett az 1932. április 29-i vacsora, amelyen részt vett Tildy Zoltán az országos párt főtitkára, Eckhardt Tibor - aki Gaál Gasztoni
halála után a Kisgazdapárt vezére lett és Dinyyés Lajos.
A 700 személyes vacsorán Milotay István mondott beszédet,
megismételve a párt legfőbb követeléseit: titkos választójogot, földreformot és a nagytőke elleni harcot. A helyi
gyülés tiltakozott gr. Bethlen István új miniszterelnöksége ellen is. 335
A politikai élet aktivizálódása a szélsőségeket is fels zab a ditotta. 1930. decemberében a nagykőrösi fiatalok egy

része megalakitotta a Nagykőrösi Arany János Bajtársi
Törzset, a szélsőjobboldali Tul Szövetség egyik tagját,
azzal a bevallott céllal, hogy az Arany János Gimnáziuxmból
az egyetemre került diákokat összefogja. 336

Bajtársi Törzs

azonban - a jórészt Budapesten élő fiatalok vezetésével már az első ülésén szélsőjobboldali politikai jelszavakat

-
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hangoztatott. Táborozásaikon fővárosi előadók különösen a
zsidó nagytőke ellen uszitottak, élesztve és hangot adva
ezzel a helyben amúgyis meglévő antiszemitizmusnak. 10 év
után ismét napirendre kerültek az erőszakoskodások, a zsidók megkülönböztetése, jelszavak, jelvények festegetése.
Keserüen állapította meg a helyi újság tudósitója: "Már
lassan feledésbe K t. ment politikai korszak izgató jelszavai,
a szélső radikális demagógia hordótetőn elpuffogtatott kiszólásai jelentek meg újból." 337 .Élénk tiltakozást váltott
ki a város lakosságából, az 1932. március 30-31-én éjszaka
történt zsidó ablakbeverések és a zsidótemplom falára való
sértő jelek felfestése. A sértő antiszemita támadásra a Benedek-cég - a nyomozás lassúsága elleni tiltakozásúl - a
piacról levonult, nagykőrösi telepét teljesen1eál1itdta és
a holt szezonban dolgozó 60 emberének felmondott. Hasonlóan
leálltak a Neu-féle telepen és at ládagyár szerelésével is.
Az elbocsátott munkások küldöttsége a polgármestertől és
a rendőrkapitánytól kért segitséget, kiknek közbejárására
az üzem újból megindult. Benedekék állásfoglalása: "Meggyőződtünk arról, hogy a nagykőrösi társadalom minden rétege elitéli a tettesek ezen e lattomos, gyáva cselekedetét." 33 8
A Nagykőrösi Független Kisgazdapárt jelszavaiból fokozatosan elhagyta, illetve mérsékelte az antiszemitizmust.
Ezzel párhuzamosan a szélsőségesek helyi vezetőket.és szervezetet találtak, igy müködésüket szervezetté tehették.
Segítette megalakulásukat, hogy az egyik helyi újság - a
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.Nagykőrösi Közlöny Faragó Zs. Dezső szerkesztővel az élen rendelkezésükre állt, igy gyakorlatilag önálló sajtóval is
rendelkeztek. 339 Nagykőrös város polgármester 6 év távlatából igy értékelte a szélsőséges szervezkedések hátterét: "A
felajzott, megzavart, igésetekkel felcsigázott, minden vezetőt bemocskolt korteshadjárat után a közvélemény a szélsőségeket kereste." - utalva ezzel az 1931. évi választás
korteshadjáratára. 340
A szélsőjobboldali szervezkedés országos vezetőt Böszörmény Zoltánban talált, aki az összes szélsőjobboldali
szervezkedés közül a legszélsőségesebb szociális demagógiát
alkalmazta. 341 "Ideológiája' fő tartalma: vad antiszemita
demagógia /a népnyomor oka a "zsidó üzérek 1 P tevékenysége!,
fékeveszett soviniszta uszitás, a demokratikus és szocialista mozgalmak és az 1918-1919-es forradalmak gyalázása. 342
Böszörmény szélsőséges demagógiája megtévesztette a
nagykőrösi ellenzék radikális elemeit, és hamarosan pártjának, a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspártnak, a hivatalos lapjává tette a Nagykőrösi Közlönyt. A szerkesztőségben ás a népesebb tanyaköz'póntokban gyakorlatilag nyiltan
tartották üléseiket, amelyeken gyakran maga Böszörmény Zoltán is részt vett. Nagykőrös város polgármestere szerint társadalmi bázisukat ke&detben - 1931-1932-ben - főleg munkanélküli iparosok és munlzánélküli földművesek alkották, azok
közül is a szélsőségekre hajlamosabb fiatalok. Szerinte a
"komolyabbak" tartózkodtak a párttól", mert Böszörmény mindenkit válogatás nélkül felvett." 343 A párt helyi fő szer-

- 199 vezője Sima Ferenc volt, titkári beosztással. A szélsőjobboldali mozgalomhoz nagyobb létszámban a helyi gx kisgazdák,
kisiparosok, kereskedők, gazdák akkor csatlakoztak, amikor
programként felvették az adósságok 40 %-ának eltörlését. Ezt
Meskó Zoltán hirdettte meg, aki szintén személyesen járt
Nagykőrösön és hozott létre 9°szalonképesebb" pártot. Pártja
nevébe is belesüritett mindent: Magyar Nemzeti Szocialista
Mezőgazdasági Dolgozók és Munkások Pártja. Helyi vezetőjük
Elekes József cipészmester és Patonay Dániel kisgazda voltak.
a 2 szélsőjobboldali párt lényegében hasaló programmal működött: a létszámra nagyobb Meskót, mig a szélsőségesebbek
Böszörményt tekintették vezérüknek. Mindkét mozgalom helyi
lefizetéseket eszközölt, melyeket a helyi szervezetek vezetőinek adott, akik igy érdekeltek voltak minél több tag szervezésében. Tevékenységük a demagóg frázisok puffogtatásában,
látványos és misztikus összejövetelekben és a Dezső Kázmér
elleni személyi harcban merült ki. Különösen a Nagykőrösi
Közlönyben, de számtalan névtelen feljelentésben támadták
mint közemberű és mint magánembert egyaránt. A polgármester támadása olyan heves volt, hogy a kortársak ezt irták:
"Alakult Nagykőrösön egy rágalom-szindikátus, mely sajtót
adott éretlen gyerekek kezébe és ezzel megfogta az alkotó
polgármester alkotásra elemelt kezét." 344 Természetesen a
gazdasági válság okozta a fejlődés lelassulását, a rágalmak csak a 'polgármester lendületét törték meg...
A szélsőjobboldali alakulat nyilt kettéválása 1933. januárjában történt meg, amikor Patonai Dániel kisgazda a
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IJieskó-féle Nemzeti Szocialista Párt, Faragó Zs.Dezsősgerkesztő pedig a Böszörmény-féle Nemzeti Szocialista Párt helyi
elismert vezetője lett. A iűeskó-féle párt január 22-én szünt
meg Nagykőrösön. 345
Az ellenzék erődödése, szervezettsége és az országos vezetőségel fennálló közvetlen kapcsolata, a kormány vezetőien
figyelmét is felhívta. Ennek tulajdonithatjuk, hogy Gömbös
Gyula röviddel miniszterelnökké történt kinevezése /1932.
október 1./ után a városban 5-6000 ember előtt nagygyülésen
vett ir: részt 1932. december 4-én. Nagykőrösön az Egységes
Párt már az 1929-es helyi választások után széthullott, erejét az országgyülési választásra sem tudta kellően összpontosítani. Gömbös új pártjának,a Nemzeti Egység Pártjának
programját jött hirdetni, "zászlót bontani", "nemcsak a
nagykőrösieknek, hanem az egész Alföldnek." Beszédében hemzsegtek a frázisok: "Túl sokan vagyunk okos emberek az országban." "A politikát nem süllyesztem úri huncuttággá." "Nem
szeretek sötétségben járni, világosságot akarok." stb. és
kevés konkrétumot tartalmazott. 346 Gömbös látogatásának eredménye: az újpárt, a Nemzeti Egység Párt ismert lett és ha
az ellenzéket nem is tudta lészerelni, a Bethlen-féle erős
kormányellenesség csökkent. A párt szervezeti megalakulása
azonban csak félévvel később, 1933. június 18-án történt,
amikor Ráday Gedeon országgyülési képviselő ismertette a Gömbös kormány eredményeit. A gyülésenk kb. 650 választmányi
tagot választottal, meg, elnök Beretvás János földbirtokos,
a külterületi elnök inárcsi Farkas Ferenc földbirtokos lett.

'7
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Mint a gyülésen megállapitották: "A Nemzeti Egység mozgalom célja a felekezeti, osztály és pártharcok által gyengített és szétforgácsolt nemzeti erők összefogása" - de tartalmában semmi újat nem tudott adni. 348
A Nemzeti Egység Párt szervezése idején került sor a
szélsőjobboldali Kaszáskeresztes Párt /Böszörmény-Párt/ nagykőrösi megmozdulására 1933. húsvétján. A tiltott plakátragasztásért letartóztatott Sima Fere szabadonbocsátását köe
vetelő 55 tagú, horogkeresztes karszalaggal felszerelt csoportot a rendőrség letartóztatta és vádat emelt ellenük, hatóság elleni erőszak büntette miatt. 349 /A tiltott plakát
szövege szerint a horogkeresztesek mentik meg Nagykőrös piacát./ A Kecskeméti Törvényszék végül a letartóztatottak közül 5-öt felmentett, a többi ötvenet hatóság elleni erőszak
cimén 8 naptól 3 hónapig tartó börtönre itélte. 350 A tárgyalás során bebizonyosodott, hogy a vádlottak nem tudták,
mire vállalkoztak, kiderült,hogy vezetőik tudatosan félrevezették és megtévesztették őket. A Ilyi Kaszáskeresztes
Párt "társadalmi bázisát" a nagykőrösi rendőrkapitány igy
jellemezte: "Vannak köztük apróbb kisgazdák, szerepelni

vágyó kisiparosok, iparossegédek, napszámosok, de főként
suhancok és minden kapható csőcselék képezi a zömöt." 351
Elvhüségből kevesen csatlakoztak a párthoz, az erősödő
szociális demagógia, a féktelen irredentizmus és antiszemitizmus, a gazdasági helyzet stagnálása következtében 1933-ban
azonban már néhány kisgazda is csatlakozott hozzájuk.352
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A Kaszáskeresztes Párt 1933. nyarán Nagykőrösön röplapokat adott ki: Elég volt!, Korbács és Élje! cimmel, amelyek hangja szélsőségesen soviniszta és nacionalista, mocskolódás a zsidók és a Meskó-féle párt, valamint Nagykőrös
város vezetősége ellen. 353 A párt létszámáról pontos adataink nincsenek,. vezetőik mindig túloztak ezeknél az adatoknál. A nagykőrösi horogkeresztesek legtalálóbb jellemzését
a Nagykőrösi Hiradó adta, az egyik per tanúlságaként: "Néhány száz vagy ezer tanulatlan és nagyon szegény embert

....

a lelketlen vezetők •••• kegyetlen céljaik szolgálatára
....

..

gyüjtöttek. Elbolonditott, hegcsalt tömeg ez ésnem más." 354
1934. nyarán 3 párt müködött Nagykőrösön.

A

kormányzó-

párti Nemzeti Egység Párt /elnöke Beretvás János kormányfőtanácsos, titkára Dr. Magyar Pál ügyvédi, a Független
Kisgazda Párt /elnöke Labancz Balázs Földbirtokos/ és a
Nemzeti Szocialista Párt /elnöke Elekes József volt cipész/.
A polgármester csak a NEP taglétszámát ismeri /2170 tag/,a
többiről közli, hogy "taglétszáma nem állapitható meg."
Ugyanekkor közli a főispán részére készitett bizalmas tájékoztató jelentésében az egyesületek nemzeti szempontból
való megbizhatóságát is. tA gazdakörök 99 %-ban, Ipartestület 90 %-ban, a Kaszinó és 'a T?OVE Lövész Egylet 100 %-ban,
a sportegyesület 93 %-ban, egyéb testületek 'pedig, $0 %-ban/3 55
yHa a közölt adatokat csak kritikával is fogadjuk el, azg
azonban egyértelmüen kitűnik, hogy bár az ellenzék súlya

- ,növekszik, az nemzetbiztonsági szempontból jelentéktelen,
és ellenzékiségét csupán a város határain belül fejti ki.
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Az 1934. novemberében tartott megyebizottsági választáson - ha csekély arányban is - de már az ellenzéki lista
győzött /52

ca.

9420 választójogosult közül mindössze 2709

szavazott /28,75 5W. A választásra az ellenzéki Független
Kisgazda Párt alaposan felkészült, erős agitációt fejtett
ki, a választókat, "egyénileg is megdolgozta", kortesei
"tekintélyes" emberek volta k. 356 Választási propagandájuk
el s ősorban a gazdák megnyerését célozta és nem volt mentes
a demagógiától sem: "Ide vagyunk szoritva modern utak, ésszerű vasúti közlekedés nélkül és hajdani hires 'piacunk lezüllött, régi kőrösi kereskedőink egy szálig kiirtva,bevásárlóivá süllyedtek annak a kartell és bank hatalmasságnak,
amelyiken a Nagykőrösi piac hitbizománya és kizárólagos
vadászterülete letta t Mindezért az uralmon lévő Nemzeti
Egység Pártot hitáztatták. 357
A polgármster még ekkor is érthetetlennek találta a
kormánypárt nagykőrösi vereségét. "NEm erősebb az ellenzék,
csak a választásra nagyobb súlyt helyeztek." - mondotta 358
és nem volt hajlandó tudomást szerezni a nagykőrösi társadalom megváltozott politikai igényéről és magatartásáról.
Ez a politika - bár állandóan hangsúlyozta kapcsolatát az
országos vezetőséggel - alapjában tövábbra is saját, gyakran személyeskedő céljai ~ r•t harcolt. Ezért hangsúlyozta
Dr. Kiss László ügyvéd, az FKP egyik vezetője a vá:lasztási
győzelem után: "Nem az Egységes Pártot akartuk megbuktatni,
hanem csak annak helyi képviselőit /Beretvás János, Pesthy
Bános és Magyar Pál/.359
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Az ellenzéki párt egyértelmü győzelmét hozta az
1935-ös országgyülési képviselőválasztás. Gr. Bethlen

.

István és rendszere bukása magával rántotta egyik leghivebb segitőtársát, Nagykőrös városának 3 cikluson keresztül volt képviselőjét, gr. Ráday Gedeont is. A Nemzeti Egység Párt országos vezetősége ekkor Dr. Gesztelyi Fagy Lászlót, a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági hamara elnökét jelölte. Az ellenzéki helyi újság, a Nagykőrösi Hiradó némi túlzással igy kommentálta Ráday visszalépését: "Rádaym szerencséje, hogy visszalépett, mert a Független Kisgazda APárt
szervezésénél egyenesen az ő személyére voltunk tekintettel
és a 'párt minden •harci eszköze ellene volt beállitva.a ► 360
Bár az aláirások gyültek, a Nemzeti Egység Párt helyei vezetője, Beretvás János lemondott a választókerületi pártelnöki tisztről, ezekután a választási harc negyedik napján
Gesztelyi is visszalépett. A helyi Egységes Párt új jelöltet nem állitott és tagjai belátására bizta, hogy az ellenzéki kisgazdapárti programmal fellépő Dr. Milotay Istvánt
vagy a ll párton'kivüli programmal fellépő Ifj. Jalsoviczky
Sándort támogatják. A választási harc kezdetén nagy c s i nQd r•attával elindult Böszörmény Zoltán is, azonban, miután
- sa 'át bevallása szerint - csak 500 ajánlást szerzett,
visszalépett. 361 Jellemző a nyilt választás előkészitésére,
,

a polgármester levele az alispánnak az 1935. évi választások "tisztaságára": SPAmennyiben A Böszörmény-féle nyilaskeresztes 'párt is indul a választási küzdelemben, lehetséges, hogy katonai karhatalom is szükséges lesz - ha nem
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indul elég lesz csupán rendőrségi vagy csendőrségi karhatalom is. 0362
A békés, nyugodt körülmények között lefolytatott szavazáson végül döntő fölénnyel az ellenzéki programmal induló, Független Kisgazda Párt támogatását élvező, Dr. Hilotay István győzött 5393 érvényes szavazattal az 1861 zavazatot kapott Jalsoviczky Sándorral szemben. 363
Az "ellenzéki párt" győzelmét a kortársak is megfeleleően érakelték. tszrevették, hogy Milotay - aki nem is
volt tagja az FKP-nek - valójában a kormány hivatalos jelöltje volt, attól a választások során minden támogatást
megkapott. Miután a Nemzeti Egység Párt nem állitott jeJ , löltet, az uralkodó körök számára megfelelő volt Milotay
politikai koncepciója, a sajátos demagóg agrárius-antiszemita koncepció, amely erős kommunista ellenességgel párosult,
másrészt szembenállt a finánctőke és a vele összefonódott
nagybirtok bilágáva1. 364 A kormány Milotayban olyan embert
látott aki alkalmas - szónoki képességével és lapjával a sorsukkal elégedetlen nagykőrösi gazdák "leszerelésére",
ezért hatékonyan támogatta az országgyülési ké'vioclőválasztás során, igy tehát ismét "becsapták"a nagykőrösi
választósokat, akik

úgy

vélték, hogy ellenzéki jelöltjük

van. 1935. januárjában Gömbös és a Független Kisgazda Párt
vezetője már megegyezett, igy az "ellenzéki" 'párt indulása
voltaképpen "látszatellenzékiség 44 volt - melynek tipikus
megtestesitője a 'politikai kalandor I'M lotay István volt.
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Aválasztás után a kőrösiek nyugodtan irhatták lapjukba:
"Nagykőrösön ez időszerint sem ellenzéki párt, sem ellenzéki érzelmü polgárság nincs

az ellenzékiség volta-

képpen látszatellenzék." 365 A választási harc - országos
politikai köntösben ugyan - de csak a helyi - már korábban
Bethlent is támogató - néhány vezető szemég ellen irányult.
A Gömbös Eckhardt között röviddel a választások
előtt kötött egyezség - Gömbös fölényes győzelmének és a
választás erőszakosságának hatására - hamarosan felbomlott. A Kisgazda Pártot ért csalódás és a 'párt 'politikájának megváltozása a helyi pártszervezeten belül is bizonytalanságot, határozatlanságot okozott. Röviddel a választás befejezése után a korábbi helyi 'pártelnök lemondott Czakó Bálint javára. Ügyvezető elnök Dr. Kiss László, társelnökök.'pedig Labancz Balázs és Fodor István
lettek. 366
Az ellenzéki 'párt az 1935. decemberében tartott városi képviselőtestületi választáson ismét győzött: ekkor

19 képviselőt választottak újra és a választások után 13-an
az FKP-hoz és 6 - 2n a T•TBP-hez tartozónak vallatták magukat.
Ezzel a képviselőtestületben már 57 volt a NEP és 19 az

FKP tagok száma. 367
A magát Nagykőrösi Független Kisgazda Pártnak nevező
városi ellenzék kapcsolata az országos központtal 1936-ban
meglazult, majd meg is szakadt. 368 Ebben alapvetően közrejátszott az Országos Független Kisgazdap.*T± Párt politikájának megváltozása, illetőleg a vezetés határozatlansága.
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Eckhardt elfordulását a helyi vezetők nem tudták megmagyarázni és a politikailag egyre inkább Gömböshöz húzó Milotayt támogatták továbbra is. Ugyanakkor elitéltéé a párt
vezetőségének Gömbössel való korábbi "lepaktását", az árulásnak tartva. 1937r februárban jelenti a polgármester,
hogy a helyi szervezet újra be szándékozik lépni az országos szervezetbe, mert "az ellentétek elsimultak, melyek
voltak a Gömbös Gyulam miniszterelnöksége idején." 369
Nagykőrös város polgármester - aki az országgyülési képviselővel csak a legszükségesebb hivatalos kapcsolatot tartotta, és az F -KP által szervezett ellenzék állandó támadásának volt kitéve, már 1937 februárban leirta, hogy az ellenzék vezetői "céljaik mögött'egyéni anyagi érdekek, részben
pedig érvényesülést és egyéb hiúság által vezetett célok
rejtőzködnek." 370 Tömeghatásuk volt, mert a tömegek csak
az ellenzéki hangot látják /a gazdasági, szociális, közegészségügyi, kultúrális hiányokért a város vezetőit támadták,
de megoldást nem tudtak adni./
A Nemzeti Egység Párt helyi csoportja az 1935. évi
országgyülési választás után felfüggesztette müködését.
Ideológiailag ezt azzal magyarázták, hogy a város országgyülési képviselője Nagykőrösön ellenzéki magatartást tanúsita±±, ugyanakkor a kormány bizalmát élvezi és azt támogatja. 371 Valójában a NEP-nek nem volt közéleti harc !a alkalmas embere és müködését a kormányhoz közelálló i.lilotay
sem segitette /Pedig - irta a polgármester - a helyi 1?EP
jelentős része is rá szavazott./
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A belügyminiszter 1936. június 2-án kiadott rendeletével e 3öszörmény-féle 7emzeti Szocialista Magyar Munkás_
pártot végleg /"Kaszáskeresztes Pártot"6etiltotta. A
nagykőrösi Rendőrkapitányság 1936. július 16-án jelentette,
hogy a párt müködése be lett szüntetve, vagyona 'pedig nem
volt. 372 A párpolitikai helyzet alakulását Dezső Kázmér
1937. tavaszán kedvezőtlennek itélte: "Nagykőrösön csak
egyetlen párt élp 'pártéletet, folytat politikai ós társadalmi küzdelmet, igyekszik.... a helyi társadalmi egyesületekben a vezető helyet elfoglalni.... a társadalom politikailag csak egyoldalúan van tájékoztatva, s a más politikai felfogást vallók szervezetlenül, egyénenként semmi
különös ellenhatást nem tudnak kifejteni." 373 És ez a
párt a Kisgazda Párt volt, amely változatlanul nem politikai célokért, hanem csupán a városi vezetés ellenzékeként
müködötta "Minden megkontráznak, ami nem tőlük ere." állapitotta meg kenerüen Dezső Kázmér. 374 Magatartásukat
Hilotay is támogattta: "Nagykőrös az utóbbi évtizedekben
fejlődésében visszamaradt. Ennek oka a helyi várospolitika" -

mondotta

a

Kisgazdapárt majálisán, 1937. június

20-án. 375

A majálison is hangsúlyozták, hogy a helyi 'párt az országos párttól külön halad, é`s "Nagykőrösön egy szélsőjobboldali fajvédő, szociális és antiszemita jellegű pártot akarnak kiépíteni, melynek Nagykőrös, mint az ország legmagyarosabb városa méltán lehet a bölcsője" - mondta Dr. Kiss
László, a párt titkára.
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A Fajvédő Szocialista Párt vitéz E dre László vezetésével, és a Nyilaskeresztes Párt a nagykőrösiek "vezetőnélküléségét 9° igyekeztek kihasználni. Azonban .mindkét párt
szervezése eredménytelen maradt, mert "a nyilaskeresztes
próbálkozásokat itt aár annyira lejáratták 'pár évvel ezelőtt,
hogy a nagykőrösiek tiltakoznak, ha őket nyilasnak nevezik," 376
Az erőteljes szélsőjobboldali szervezkedéseknek annyi hatásuk volt, hogy a helyi Független Kisgazdapártot megosztották.
Dr. Kiss László és Dr. Kovács Imre ügyvédek a szélsőjobboldali pártalakulatok felé húztak, mig a másik részt'

Czakó

Bálint vezetésével - szintén a jobboldal felé orientálódott, de törekedtek a Kisgazda Párt keretén belül maradni és
kapcsolatot találni az országos vezetéssel. Ez a csoport
1937.. őszén politikailag kivárt, nem aktivizálta magát.
"A szélsőjobboldali 'politikának Nagykőrösre valóságos becsempészése folyik" - irta a polgármester. Ebben élenjárt
a hivatalosan nem 'politikai párt, az Országos Turul Szövetség nagykőrösi csoportja, a Turul Arany János Bajtársi
Egyesület. 377 Tagjaik erőszakoskodásoktól sem riadtak vissza,tettlegesen ieeyegették pl. az éledni kezdő baloldali munkásmozgalmat, a MIIJOSZ helyi csoportját. A többségükben
érettségizett fiatalok a közönségnek tartottak előadásokat,
és a 1:10V, helyi csoportjával együtt politizáltak. 378
1937. decemberében nyilvánvalóvá vált a helyi FKP sz
esése. Egyik része LIilotay mellett csoportosult, és
lotay-párti' néven fejtette ki müködését, Dr. Kiss László
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vezetésével. A másik rész Czakó ''Bálint vezetésével 1938.
52 379
A
tavaszán még mindig várakozó állásponton volt.
nagykőrösi Kisgazdapárton belüli ellentéetk 1938. június
12-én, az Alszegi és a Tormásközi Gazdaegyletek közös majálisán robban ki. A két szárny vezetője, S. Czakó Bálint
és Paczolay György ref. lelkész egymást hibáztatták a
380 Vádáskodásaik
Kisgazdapárt egységének megbomlásáért.
alapja jórjés- zt személyi ellentétekre épült, Czakó hangsúlyotta hűségét a kisgazdákhoz. " A gazdák érdekeit csak
gazdák oldhatják meg" - utalt a másik szárnyban eluralkodó értelmiségi vezetésre. Paczolay támadta Czakót, hogy a
társadalmi- és közéleti béke szempontjából helytelen " osztályháborúságot" és állandó személyi gyülöletet hirdet.
Junius 19-re hívták össze a Független Kisgazda Párt tisztújitő közgyülését. Ezen Czakó Bálint lermondótt elnöki tisztségéről, megismételve a gazdák iránti elkötelezettségétől
szóló kijelentéseit. Uj tisztikart nem tudtak választani,
mire a Nagykőrösi Független Kisgazdapárt feloszlatta önmagát. 381
A Kisgazdapárt marakodásai, a Turul Bajtársi Egylet
erőszakoskodásai közepette a legszegényebb réteg, a baloldali munkásság is hallatta szavát. 1938. március 6 - ra virradó éjjel a Kossuth Lajos utca tUbb mellékutcájában / a
Vizálláson/, ahol a város legszegényebb népessége lakott,
sarlóból és 5 ágú csillagból álló kommunista jelvényeket
festettek fel. 382 A helyi rendőrség nyomozást inditott, de
a tetteseket elfogmia nem sikerült.

- 211 Az 1938-as politikai állapotokról írta a város közigazgatásának vezetője, a szélsőséges politikai megmozdulásokat mindig elitélő, a közbékére mind eredménytelenebbül
vigyázó Dezső Kázmér: " A város társadalmi békéje, belpolitikája teljesen felborult. Minden egyéni megmozdulásból kivillanak a politikai célok, az itteni közélet teljesen el veszti tárgyilagosságát, s emiatt a legértékesebb egyének

...

és akiknek közéleti tevékenységétől függ ennek a városnak a
jövője - teljesene visszavonulnak, elkedvetlenednek." 383
Az 1938. december 18-án tartott városi képviselőtestületi választás hüen tükrözte a nagykőrösi belpolitikai élet
zavarosságát. A választáson már nem is a pártok indultak,
- hiszen egyik sem müködött szervezett keretek között 384
csak egyes vezetők igyekeztek jelöltjeiket bejuttatni.
Ebben az időben hirdette meg Imr•édy Béla miniszterelnök 1939. január 6-án a Magyar Élet Mozgalamt. Nagykőrösre 1939. január 9-én telefonált Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármeg/ye főispánja: " kivánatos lenne, ha a nagykőrösi Nemzeti
Egység P,rt és az itt lévő jelentősebb társadalmi egyesületi
tek táviratilag jelentenék be még a mai nap folyamán lelkes
.csatlakozásukat a miniszterelnök úr által meginditott MÉM-hez"
385 A január 13-án tartótt előkészitő ülésen Paczolay György

lelkész ismertette a MÉM célját, majd január 22-én megalakultnak nyilvánitották a nagykőrösi szervezetet. A mozgalomhoz Nagykőrösön csaknem valamennyi korábbi párt képviselői
csatlakoztak. 386
A politikai megbékélés illuzióját azonban a közelgő
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május 9-én ülést tartott a Magyar Élet Pártja Nagykőrösi
Szervezete, melynek vezetője Dr. Kiss László lett. 387
Az 1939. május 28-án lezajlott országgyülési választáson a kormányzó pártot/ MÉP programmal, Dr. Milotay István képviselte. Választási beszédében hangsúlyozta, hogy
1931-ben meghirdetett hármas programjából a zsidókérdés megoldása és a titkos választójog kiharcolása :pár• me g valósul_t,
r.5viúeser. sor kerül_

f ~ l6. 1érdés megoldására is. Befolyá-

sosságát kivánta hangsulyozni, amikor a választói nagygyülésen
Imrédy Béla volt miniszterelnökkel és Jaross Andor felvidéki miniszterrel jelent meg. 388
Ellenfele a Független Kisgazda Párt programjával
fellépő - korábban lajosmizsei képviselő Dinnyés Lajos volt. 389

A kormánypárt ellenében Nagykőrösön

sajátos " szövetség " jött létre: ugyanaz a vezérkar, párt-iroda és nagygyűlés egyaránt szolgálta a hivatalos jelölttel szembenálló Matolcsy Mátyás- géle nyilaskeresztes pártot
és a Kisgazda Pártot. / melynek' programjával a " zsidóbarátnak" ismert Dinnyés Lajos indult. Tekintettel arra, hogy
pártprogramja Nagykőrösön már lejáratott volt, nem volt
népszerű, ezért inkább saját programot adott: növényvédelmi szerek és mezőgazdasági gépek árának leszállitása, az
adózási rendszer megreformálása, a földkérdés megoldása./
A választás csendes, nyugodt körülmények között zajlott le. A 8291 választójoggal biró szavazó 2/3-ad része
Milotayra szavazott,igy újra ő lett a város országgyülési
képviselőpje. Ugyanakkor a "pártónkivüli fajvédő" programmal
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a lajstromos választáson induló Paczolay György ref.lelkész is mandátumhoz jutott a közép-pest vármegyei lajstromos kerületben.
Az 1939. évi országgyülési választás megmutatta a nagykőrösi belpolitikai élet minden visszásságát. A szavazók
nagyrésze Milotayra szavazott, mert őt már ismerték, jó
szónoki képességével, demagóg igéreteivel sikerült a
politikailag kevésbé iskolázottakat maga mellé állitania.
A választók "elfelejtkeztek" arról is, hogy 1935 óta Milotay semmit sem tett kerülete érdekében, a város fejlesztéséért. A kormánnyal szembenálló erők pedig nem tudták erőiket egyesiteni, számtalan kis csoportocskákra oszlottak. A választás idejére összekovácsolódott "szövetség" az egységes politikai állásfoglalás hiánya miatt nem
lehetett tartós.

.

Nagykőrös város társadalmának célkitüzéseit az ellenforradalmi korszak 'politikai gépezete nem engedte megvalósulni. Azuerőszakkal létrehozott, kormány-támogató szervezetekkel szemben vezetők nélküli, szétszórt ellenzéki csoportok álltak, amelyek z több évtizedes eredménytelen harcba belefáradtak, tagjaik a napi politikából kiábrándultak.
A város társadalmé politikailag szervezetlenül, egyedeire
szétesve zuhant a II. világháború politikai zürzavarába.
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Jegyzetek

1./

Vizsgálatunkat a tanulmány során Nagykőrös 1948 előtti
területére terjesztjük ki. Ekkor ugyanis a város külterületét képezte - és valamennyi forrásunkban egységesen
található - a mai Csemő, Nyársapát valamint Kőröstetétlen községek területének egyrésze. Nem tartozott a város közigazgatási területéhez a város birtokát képező
Pótharasztpuszta, igy ennek adatait nem szerepeltetjük.
A

város közigazgatási területe 1935-ben 66.688 kh-t

/azaz 38,548 hektár/f; mig 1960-ban már csak 39.330 kh-t
/azaz 22.734 hektárt/ jelentett, vagyis a város igazgatási területe napjainkra 41 %-al lett kisebb.
2./ Ma gy ar Stat. Közlemények Uj Sorozat 83. kötet, 52. old,
/1930. évi népszámlálás/, ill. Tört.Stat. Kötetek 1941.
évi népszámlálás 2. köteg 430 old.
3./ ERDEI Ferenc: Futóhomok /Akadémiai Kiadó 1977/ 94. old.
/Továbbiakban: Erdei: Futóhomok/
4./ Pest megyei levéltár Nagykőrösi Osztálya, Nagykőrös polgármesterének bizalmas iratai /Továbbiakban: PmL i?k0,
K.•polg.mest.biz./ 51/1931.
5./ Paczolay György: Nagykőrös népesedési kérdései /Különlenyomat a ptHajnalodiktt nemzetpolitikai szemle 4.. és 5.
számából / Kecskemét 1943. Továbbiaktan Paczolay:
6./ Nagykőrösi Hiradó, 1932. szeptember 8.
Ezen vizsgálat adatai természetesen csak közvetve indokolják állitásunkat. Tény az, hogy a várostól távolabb a
szegényebb népréteg élt.
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7./ Magyar Statisztikai Közleménye Uj Sorozat 48. kötet

294. oldal, 71. kötet, 98. old, 86 kötet 58. old, ós
Tört.Stat.Köztetek 1941. évi népszámlálás 1. kötet 430
és 588. old.
8./ Csökkenő tendenciát mutatnak az országos adatok im:
1920-ban Magyarország összlakosságának 55,7 %-a, 1930ban 51,8 %-a, 1940-ben pedig 50 %-a élt közvetlenül a
mezőgazdaságból. Közli: GUNST Péter: A mezőgazdasági
termelés története Magyarországon 1920-1938. /Akadómiai Kiadó 1970/ /Továbbiakban: GUNST:/
9./ Közli: GA)LÁNTAI Fekete 361a: Na gykőrös /Magyar Városok
Monográfiája II./ Budapest t.21.2 1927. 118-119. old.
/Továbbiakban: GALÁNT'AI: Nagykőrösi
10./ Magyarország földbirtokviszonyai 1935. /Magyar Stat.
Közlemények Uj Sorozat 99. kötet 190. old.
11./ A nagykőrösi exportpiac /Nagykőrös város kiadványai/
Nagykőrös, 1935. Sajnálázatos módon a szerző nem részletezi egyértelműen az egyes birtokkategóriák nagyságát.
12./ Magyar Stat. Közlemények Uj Sorozat 105. kötet 378. old.,
' Lamin t

~

tört. VIII. kötet, 729. old.

13./ Nagykőrösi Hiradó, 1935. január 13.

14./ Magyarország földbirtokiszonyai 1935. /Magyar Stat.
Közlemények Uj Sorozat 99. kötet / 192. old.
15./ u.o.
1 6./ I.iagyar Stat. Közlemények Uj sorozat 105. kötet 379. old.
17./ GALANTAI: -JJagykőrös, 118. old.

18./ PmL NkO, Közgyülési je gyzőkönyvek /továbbiakban kgy.jkv./
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142 kgy/1934.
19../ P Nagykőrösi Hiradó 1929. szeptember 22.
20./ PmL NkO, Nk polg.mest.ir . I. 67/1922.
21:/ PmL YkO, Nk. kgy.lg jkv. 1923. szeptember 16.
22./ U.o.
23./ A gazdasági válság hatását a birtokviszonyok alakulás
sára a későbbi kutatások feladata feltárni.
24./ PmL Nk0, Nk. polg.n :est. eln. 147/1931.
25./NA GY Lajos: 0 év alatt az összes ingatlanok 34 %-a cserélt gazdát Nagykőrösön. Kézirat, Arany János Múzeum
Adattára 82-70.
26./ Nagykőrösi Hiradó 1934. július 31.
27./.Nagykőrösi Hiradó 1934. január 21.
28./ A védett birtokrendszert a kormány a válság hatására
hivta életre, ezzel divánván megakaaZyozni a teljesen
tönkrement gazdák birtokainak elidegeriitését.
29./ Duna-Tisza közi N agykőrösi Hirlap 1937.január 31.
30./ Nagykőrösi Hiradó 1934. január 21.

31./ Nagykőrösi Hiradó 1933. november 19.
32./ Magyar Stat. Közlemények, Uj sorozat 48. kötet 395. old.,
71. kötet 99. old,. 86. kötet 194. old., és a Tört.Stat.
Kötetek /Bp.1975./ 1941.évi népszámlálás 272. old
33./ GALÁNTAI: 117. old.

34./ u.o. 123. old.
35./ ERDEI:. Futóhomok 81. old.
36./ PmL NkO, Nk. polg.mest.ir . I. 1401/1939.
37./ u.o.
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38./ ERDEI: Futóhomok 117. old.
39./

u.o. 118..old.

40./ Nagykőrösi Híradó 1940. február 4.
41./ ERDEI: Futóhomok 118. old.
42./ MÁRKUS István: Egykori szegényparasztcsaládok pályatipusai /Valóság, 1975. év 9. szám, 79. old./
43./ PmL NkO, Nk. polg.mest.ir . 390/1932.
44./ ERDEI: Futóhomok 116. 'pld.
45./ u.o. 115. old.
46./ u.o. 114. old.
47./ GALÁNTAI: Nagykőrös, 119.old.
48./ PmL NkO, Nk.'polg.mest.biz. 6/1940.
49./ ERDEI: Fütóhomok 112. old.
50./ u.o. 82. old.
51./ PmL NkO, Nk.kgy.jkv.1926. április

15.

52./ ERDEI: Futóhomok 141. old.
53./ u.o. 94. old.
54./ u.o. 93. old.
55./ Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870-1970
továbbá: GALÁNTAI:
Nagykőrös, 118-119. old., valamint Magyarország földbirtokviszonyai 1935. /Magy.Stat.Közl. Uj Borozat 99. köt.
Magyarország adatai: Ránki György /főszerk/: Magyarország története 1918-1919, 1919-1945. /Akadémiai Kiadó/
732. old..
56./ GALÁNTAI: 118-119. old.
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57./ PmL I,TkO, Nk. polg.mest.ir . I. 9/1917 /1918. év/, IIII
319/1938. /1930és 1934. év/, II. 2021/1939. /1938. év/,
II. 24/1943. /1942. év/,
58./ u.o. Táblázatunkban nem használtuk az általában szokásos és nyomtatásban is hozzáférhető 1935. évi mezőgazdasági összeirás adatait. Tettük ezt azért, mert az országos összeirás rovatai eltérnek a helyi jelentésektől,
és különösen a zöldségfélék esetében - a helyi sajátosságok 9' eltUnnek", az egyéb adatokban. Szükségesnek véljük azonban ezen adatok közlését is:
kenyérgabona

az összes vetésterület

Kalászostakarmány

"

36,5

% -a

6,3 ó -a
13,7 % -a

Kukorica
Ipari- kereskedelmi növények és gazdasági magvak
Burgonya, zöldség
Szántóföldi tömeg takarmányok
Egyéb és vetetlen

19

"

91

"

10,3 %-a
8,7 %-a
10,9 % -a

7,6 % -a

59./ PmL Nk0 Nk. polg. mest. biz. 103/1940. A bizalmas jelentést az 1935-1940. év adataiból katonai felmérés céljára állították össze.
60./ Erdei Ferenc: Nagykőrös város mezőgazdasági fejlesztése / Budapest 1962./ III. tábla / Továbbiakban: ERDEI:
Nagykőrös...
61./ Közli: NAGY Lajos: Nagykőrös utolsó 10 esztendeje. Kézirat.
Elhelyezve: PmL NkO, Nk. polg. mest. ir . III. 614/1935.

- 219 -

62./ id. a 60. jegyzetet.
63./ SZÜCS György: Nagykőrös kialakulása és gazdasági fejlődése a századok folyamán. / Frézirat: Nagykőrösi Arany
János Liuzeum Adattára 76

70./

64./ ERDEI: Nagykőrös... 42. old.
65./ PmL Nk0, Nk.. polg. meet. ir . III. 295/1922.
66../ GUNST: d mezőgazdasági termelés...

263. old.

67.../ A mezőgazdasági termékszerkezetet bemutató táblázatunkban is éppen ezért r•észeitettük előnyben a kevésbé ismert
levéltári forrásokat a közismert nyomtatott statisztikai
.kiadványokkal szemben. Ennek ellenére mégsem tudtuk elkerülni, hogy a legnagyobb figyelmet érdeklő zöldségfélék adatai át ne fedjék egymást. Az egyes termények vetésterületének adatai ugyanis még több-átfedést tartalmaznak.
68./ NAGY Lajos: Nagykőrös város gyümölcs- zöldség,- és főzelék termelésének állapota / Nagy őrös város kiadványai 1930./
69../ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln-. 37/1934•{
70./ GUNST: A mezőgazdasági termelés...

262, old,.

71./ PmL NkO, _k. polg. meet. ir. 365/1926..
72./ Ld. 68. jegyzetet.
73./ PmL NkO, 7k. pol g . meet. ir. III. 399/1920.
74./ PmL ..kO, Jk. polg. mest. ir. III. 295/1922.
75./ ld. 68. jegyzet 52-53 old.
76./ A Nagykőrösi E:sportpiac / Nagykőrös város. kiadványai
1930.

.

77./ NÉMETH András: A Nagyll`őrösi Konzervgyár története
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/ Kézirat a ::a7ykőrösi KonzervSyár• tulajdonában. Adatai
felhasználva a gyár igazgatójának engedélyével./ Továbbiak'ba l: ITÉEETH:
78./ -TAGY Lajos: 10 év ITagyirőrösön / Kézirat: Arany János Muzeum Adattára 91 -70 /
79./ PmL Nk0, '_T!.. polg. mest. ir.III.805/1904.
80./ NÉ1IE TH : 48. old .
81/ PmL Tc0, Nk. polg. mest. ir . III. 295/1922.
82./ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln. 365/1926.
83./ PmL Tk0, iTk. polg. mest. ir . III. 295/1922.
84./ NÉMETH: 60. old.
85./ u. o. 79. old.
86./ u.o. 79g. old.
87./ u.o. 115. old.
88./ GALANTAI: 147. old.
89./ PmL Nk0, Nk. polg. mast. ir . III. 295/1922.
90./ PmL i'Tk0, Nk. polg. mest. eln. 120/1929.
91./ PmL '?k0, Kk. polg. mest. eln. 365/1926.
92./ PmL ITk0, ITk. polg. nest. eln. 4/1938.
93./ PmL 7k0, 1::k. polg. :lest. ir. 13259/ki. 1928.
94./ PmL IkO, Nk. polg. mest. eln. 4/1938.
95./ ERDEI: Futóhomok 91. old.
96 0 / Nagykőrösi Hiradó, 1927. október 4.
97./ _ LIETH: 88. old.
98./ NAGY Lajos: Tarykőrös város gyvrnölcs- zöldség- és főzeléktermelésének állapota / Nagykőrös város kiadványai 1930./
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99./ PmL Nk0,

polg. meat. elöl. 4/1938.

loo./ u.o.
101./ ld. 98. jegyzet 68. old.
102./ Pr1L . k0,
103./ NEIIETH

i:. polg. !nest.

4/1936.

92. old.

104./ Arany János Múzeum Adattára 93-70.
105./ NÉIETH: 100. old.
106./ Nagykőrösi Hiradó, 1932. julius 17.
107,/ PmL NkO, Nk. polg.mest. elm. 4/1936.
108./ NÉMETH: 128. old.

.

109./ PmL í1k0, Wk. polg. mest. elm. 4/1938.
110./ ld. 104. számú jegyzetet.
111./ PmL ivk0, 1k. polg. west. biz. 6/1930.
112./ PmL i'TkO, Nk. polg. meat. ir . I. 1797/1934.
113./ Nagykőrösi Hiradó 1932. február 14.
114./ PmL TAO, Wk_. polg. meat. biz. 7/1934.
115./ u.o.

o

116./ GUNST: A !mezőgazdasági termelés....
117./ ld. 96. jegyzet

~

(

294. old.

,197. old.

116./ PmL 1Tk0, Wk. polg. meat. eln e 4/1938.
119./ Közli: Ertni RDEI: Nagykőrös...

Vi. tábla.

120./ Megkülönböztetett jelentőségét mutatja, bogy a város a
kőrösi me;gyről 2 önálló kiadványt is megjelentetett.
Váradi Gáza: A kőrösi meggy hóditó útja Szentpétervártól Londonig / Nagykőrös, 1936/ és Havasy Llihály: A kőrösi meggy és köztes növények termesztése / Nagykőrös, 1935

- 222 121./ 1a.gykőrösi Hiradó, 1939. februás 5.
122./ GM T: A mezőgazdasági tercelés... 288. old.
123./ PmL YkO, Nk. polg. mest. ir . II.210/1944.
124./ ERDEI: Eagykőrös... VII. tábla.
125./ ld. 123. jegyzet.
126./ u.o.
127./ ERDEI: Futóhomok... 133. old.
128./ u.o.
129./ Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény. Állatállomány 1870-1970. III. rész 1-5 kötetei, valami n t 1919-re
Nk. polg. mest. ir . III. 781/1919; 1925-re GALÁNTAI :
135. old. és Nk.-polg. meat. ir•e I. 30/1920.
130./ PmL NkO, Isik. pofig. meat. ir . I. 79/1923.
131./ PmL NkO, Nk. polg. meat. ir . 74/1930.
132./ GUi'ST: 343. old.
133./ ERDEI: Nagykőrös... VIII. tábla / Számosállat: a különböző fajú és hasznosítású állatok közös nevezőre hozatalára alkalmas egység. A gyakorlatban az átszámitást egy-

séges kulcsok segitségével végzik. 1 számosállat általában 500 kg. élősúlyú állatot jelent./
134./ PPSN vármegye általános ismertetője és cimtára. Bp.
1931. V. körzet 202. old.
III. tábla.

135./ ERDEI: fagykőrös....
136./ u.o.

-

137./ PmL NkO, ifik. polg. meat. ir . I.23/1922.
138./ Ránkii György / főszerk/: Uagyaror•szág története 1918-

1919, és 1919-1945. / Bp. 1976./ VIII. kötet 747. old.

- 223 -

139./ PmL Nk0, Nk. polg. mest. biz. 167/1933.
140./ PmL =1kO, ?;k. polg. mest. I. 87/1939.
141./ NÉMETH: 75. old.
142./ u.o. 143. old.
143./ ld. 134. jegyzet 202. old.
144./ NÉMETH: 75. old.
145./ ld. a 134. sz. jegyzetet, valamint PmL NkO, Nk. polg.
mest. biz. 167/1933.
146./ ld. 134. jegyzet 204. old.
147./ Nagykőrösi Hiradó, 1934. április 15.
148./ PmL NkO, Nk. polg. mest. ir•. 172/1945.
149./ GALÁNTAI: Nagykőrös 147. old.
150./ PmL NkO, Nk. polg. mest. ir . 172/1945.
151./ 1925. év GALÁNTAI: Nagykőrös, 148. od.,

1928. év:

Nagykőrösi Hiradó, 1930. január 5.: 1930. év: Nagykőrösi Hiradó, 1931. február 22, 1933. év: Nagykőrösi
Hiradó 1934. febr. 11 ; 1935. év: Nagykőrösi Hiradó
1936. február 2.; 1939. év: Nagykőrösi Ipartestület éves jelentése it2.
152./ Nagykőrösi Hiradó 1934. julius 8.
153./ Nagykőrösi Hiradó 1929. augusztus 4.
154./ Közli: FODOR Lajos: Városunk ipara cimü tanulmányában.
/ Kézirat: Elhelyezve: Nagykőrösi Arany János Muzaum
Adattára 384 - 75./
155./ Nagykőrösi Hiradó, 1934. jlius 3.
156,/ Nagykőrösi Hiradó, 1932. január 1.

- 224 157./ PrnL YkO, Nk. poig. mest. biz. 32/1931.
158./ Nagykőrösi Hiradó, 1931. február 22.
159./ ld. a 154. számú jegyzetet.
160./ Nagykőrösi Hiradó, 1936. február 1.
161./ Nagykőrösi Hiradó, 1936. szept. 6.
162./ Nagykőrösi' Ipartestület 1939. évi nyomtatott jelentése.
163./ PmL NkO, [k. poig. mest. ir . III. 614/1935.
164./ ERDEI: Futóhomok 130. old.
165./ PmL NkO, Nk. poig. mest. ir . I. 982/1939.
166./ DR. FODOR Lajos: városunk ipara / Kézirat: Arany János
Múzeum Adattára 384- 75./
167./ PmLni'IkO, Nk. 'polg. , mest. ir. III. 323/1923.
168./ Ezeken kívül müködött még a szocialista szakszervezet,
földmunkások, magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak, városi alkalmazottak és a tanitók szakszervezete.
169./ PmL Nk0 Nk. polg. meet. ir . I. 107/1922-.
170. PmL NkO, Nk. polg. meet. ir . III. 138/1923.
171./ PmL NkO, Nk. poig. meet. ir . VII. 20/1926. A helyi csoport elnöke Mémeth Ambrus, pénztárosa Telki Mihály, jegyzője
Todola Kálmán, ellenőrök pedig Kovács József és Makai
3álint lettek.
172./ PmL NkO, NTk. poig. meet.

emn. 13/i2ix1926.

173./u.o.
174./ PmL NkO, Nk. polg. mert. eln.136/1927.
175./ PmL ITk0, Nk. poig. meet. eln. 37/1925.
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176./ Nagykőrösi Híradó, 1927. aug. 16.
177./ PmL NkO, Wk. polg. meat. biz. 32/1931.
178./ PmL iúk0, Nk. pofig. mest. biz. 16/1930.
179./ Ránki György/ főszerk/: Magyarország története VIII. kötet
986. old.
180./ PmL NkO, Nk. polg.. mest. ir. III. 60/1936.
181./ PmL, Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye Főispánjának biz.
iratai 23/1938.
182./ PmL NkO, Nk. polg. mest. ir . III. 61/1938.
183./ MSZMP Párttörténeti Intézet Archivuma 651. f. 6/1938.
II. kötet 40/a. oldal
184./ u.o. 658. f. 5/187. 8.e. iltflx
185./ Nagykőrösi Népújság 1919. aug. 3.
186./ Vigh Károly:°Az ellenforradalom hatalomrajutása ós rémutalma Pest megyében / Tanulmányok Pest megye múltjából
I. kötet. / 137. old. Továbbiakban: VIGH: Al ellenforradalom...
187./ Nagykőrös ós Vidéke 1919. aug. 10.
188./ PmL NkO, NK. kgy. jkv. 1919. augusztus 11.
189./ PmL NkO, Nk. polg. mast ir. III. 689/1919.
190./ Nagykőrös és Vidéke 1919. aug. 10.
191./ Az Aradon született asztalos nyugateurópai vándorlásai
során ismerkedett meg a marxizmussal, ós vált meggyőződéses kommunistává. Hitéért többször szenvedett börtönbüntetést. Mint várospra.:, c::^ iok a város közrendészeti és
közbiztonsági karhatalmi intézményeinek volt a vezetője.
Nagykőrösi Népújság, 1919. jlius 24.

- 226 192./ PmL Nic0 PPSK vm kgy.. jkv. 1919. december 16. 457. pont.
193./ PmL NkO, Yk. polg. meat. ir . II. 59/1923.
194./ VIGH: Az ellenforradalom... 341. old.
195./ u. ott.
196./ ld. a 192. számu jegyzetet.
197./_ MSZMP Párttörténeti Intézet Archivuma 622. f. Kecskeméti
Törvényszék iratai 1919. P. 2113. III. kötet 137. f.
198./ PmL NkO, Nk. polg. melt. ir . III: 651/1923.
199./ Nagykőrös és Vidéke, 1920. auguszus 15.
200./ MSZMP Párttört. Intézet Archivuma 622. f. Kecskeméti
Törvényszék iratai B. 2059.
201. VIGH: Az ellenforradalom...350. old.
'202./ Nagykőrös és Vidéke 1920. április 18., valamint PmL Nk0
Nk. 'polg. mest.b biz. 11/1933.
203./ LISMIP Párttört, Intézet Archivuma 658. f. 10/7. ö.e.
valamint Nagykőrös és Vidéke 1920. október 10.
/04./ VIGH: Az ellenforradalom... 345. old.
205./ PmL NkO, Nk. polg. meat. ir . 7997/ki. 1919.
206./ PmL NkO, Nk. polg. meat. ir . I. 7/1922.
207./ PmL ITk0, Nk. polg. melt. ir .

8903/1931.

208./ u.o.
209./ PmL HkO, Yk. ,'polg. meat. ir. 8903/1931.
210./ PmL fficfl PPSK vm kgy. jkv. 1919. december 16- i.ülés 457. 'pc
211./ PmL NkO, Nk. polg. meat. ir . 8903/1931.
212./ GALÁNTAI: Nagykőrös

212. old.

213./ PmL T;kO, 7k. k ay. jkv. 1919. szept. 5.

- 227 -

214./ PmL NkO, Nk.polg.mest.ir . III. 722/1919.
215.0 PmL Nk0, Nk. kgy. jkv. 1919. november 21.
216./ PmL NkO, .?k. polg. meet. ir . II. 52/1919.
217./ Nagykőrös és vidéke, 1919. november 20.
• 218./ PmL l•TkO, Nk. kgy. jkv. 1919. október 19.
219./-PmL NkO, N. kgy. jkv. 1921. július 22.
220.1 PmL NkO, Nk. polg.mest. ir . III. 380/1920.
221/ PmL 1`TkO, Nk. kgy. jkv. 1920. junius 11.
222./ PmL NkO, l?k. pofig. meet. I. 111/1923.
.223./ PmL NkO, Nk. polg. mest.eln, 25/1932.
224./ PmL NkO, Nk. polg. meet. III. 384/1920..
225./ Beszolgáltatandó mennyiség volt buzából 1 kh bevetett
terület után 30 kg,tiszta bú .a; 2kh után 40 khg/kh.
Rozsból 2,5 holdig nem kellett beszolgáltatni, 3 kh
bevetett terület esetén 6 kg/kh, 10 kh felett pedig 105
kg volt a beszolgáltatási kötelezettség. /Nagykőr•ös és
Vidéke 1920. aug. 1.
226./ Nagykőrös és Vidéke 1920. szeptember 23.

_

227./ PmL Nk0, Nk. polg. meet, biz. 14/1921.
28 / Nagykőrös és Vidée, 1920, szeptember 23.
229./ PmL NkO,

polg. meet. biz. 14/1921.

230./ u.o.
231./ PmL NkO, l?k. kgy., jkv. 1921. dec. 20. Virilisták: a
képviselőtestület 50 %-a a legtöbb adó fizetőkből került ki.
232./ PmL NkO, Nk. polg. meet. ir*. III. 870/1920.
233./ PmL 7kO, Nk. polg. meet. biz. 2 8/1921.
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234./ PmL Nk0, Nk. kgy. jkv. 1922. március 7.
235./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1922. aug. 6.
236./ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln. 42/1922.
237./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1922. szept. 30.
238./ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln. 11/1924.
239./ u.o.
240./ PmL Nk0, I'Tk. kgy. jkv. 1923. aug. 17.
241./ Dezső Kázmér 1883. november 23-án született Nagykőr•ösön. Gimnáziumi tanulmányait a helyi Főgimnáziumban végezte, majd a kecskeméti jogakadémián tett si-

keres jogi- és államtudományi szakvizsgát. Rövid ujságiróskodás után 1907. novemberében szülővárosában
közigazgatási gyakornokként helyezkedett el. 1908. április 15-től 1919. december 31-ig városi rendőralkapitány.

Tanácsköztársaság idején a városból elme-

nekült, Pozsonyban majd Bécsben élt. 1920-ban jött
vissza Nagykőrösre, ahol 1922. dec. 29-én helyettes
főjegyzővé, majd 1923. június 23-án főjegyzővé választottáka

1924. május 3-tól 1944. július 31-ig Nagy-

kőrös város polgármestere. Megkülönböztetett erőfeszítéseket tett a zöldség- és gyümölcstermelés és értékesítés :regszervezésére, oktatási és kultúrális intézMényeket létesitett, alapvető egészségügyi beruházásokat eszközölt, nagyszabású városrekonstrukciót hajtott végre. hlüködésének első évtizedében óriási energiával látott céljai megvalósitásához, majd lendülete
az 1930-as években me etör t. k kormány jobboldali poli-

- 229 -

tikájánakval nem értett egyet, a megyei vezető
nyilas Endre László alispánnal végleg megromlott a
kapcsolata. A II. világháborrú évei alatt egészségi állapotára hivatkozva gyakorlatilag a városvezetéstől visszavonult. 1959. junius 30-án halt meg szülővárosában.

.

Dezső Kázmér a politikai élettől igyekezett magát
távoltartani, a jobb és baloldali mozgalmakat egyár•ánt elitélte. 9°A roppant kötelességteljesitéséért,
szigoráért és emberfeletti munkabirásáért mindenki
előtt tiszteletet szerzett. Lefelé és felfelé egyaránt
a törhetetlen gerincesség volt. 49 - irták a kévpviselő-

testületi jegyzőkönyvbe 1944. július 17 -én.
242./PmL NkO,

kgy. jkv. 1924. május 23.

243./ PmL Nk0, Nk. polg. mest. eln. 10/1938
244 ./ Nagykőrös-F,ocsér•-Kécske Hiradója 1926. junius 3.
245./ u.o.

24 6. / Pmi, 1TkO, T~Tk. polg. mest. eln. 10/1938
T
247./ PmL P~k0, Nk. kgy. jkv. 1925. nov. 20.
248./ PmL Nk0, Nk. polg. mest. eln. 1/1938.

247./ 1 1T N10,

T h. igy. J L V . 1927. dec. Jv.

250./ PmL Nk0, ITk. polg. mest. eln. 35/1928.
251./ PmL nO, ITk. kJy. j',:v. 1928. aug. 31.
252./ PmL N k0, Nk. polg. n est. eln. 25/1932.
2 53 ./ Nagykőrös-Kocsér-Kécske Hiradója
25 4 ./ PmL HkO, Nk. kgy.jkv.
255./ PiL

1925. november 1.

1926. október 15.

polg. :nest. ein. 141/1927.
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256./ Nagykőrösi Hiradó, 1927. január 2.
257./ Hagykőrös és Vidéke, 1919. november 16.
258./ Nagykőrös és Vidéke, 1919. november 27.
259./ PmL NkO, Nk. poig. meet. III. 842/1919.
260./ Nagykőrös - és Vidéke 1919. december 14.
261./ Nagykőrösi és Vidéke, 1920. január 15.
262./ PmL Nk0, Nk. poig. meet. III. 83911919.
263./ PmL NkO, Nk. polg. meet. biz. 7/1934.
2644/ Nagykőrös és Vidéke,1920. évi számai
265./ PmL NkO, Nk. polg. meet. III. 322/1922.
266./ PmL 1 k0, Nk. poig. meet. ir .. .III. 338/1922.
267./ Szinai Miklós-Szűcs László: Bethlen István titkos iratai /Budapest, 1972/ 87. old.
268./ PmL NkO, Nk. poig. meet. eln. 8/1922.
269./ Magyarország története VIII. kötet /Főszerk: RÁNKY
György/ 451. old.
270./ SZINAI-SZÜCS: Bethlen István titkos iratai 87.old.
.271./ PmL NkO, Nk. polg. meet. eln. 6/1927.
272./ Nagykőrösi Hiradó, 1927. január 21
273./ PmL NkO, Nk. poig. meet. eln. 6/1927.
274./ U.o.

.

275./ PmL NkO, Nk poig. meet. biz. 12/1927. Ez a polgármesteri megjegyzés is mutatja az egyik legjellegzetesebb nagykőrösi sajátosss3. got: az egyes földbirtokosok jövedelmét nem a földbirtok nagysága hatir•ozta
meg, ugyanakkor az általánosan elterjedt kisgazdaságok használata mellett a kőrösiek számára nem egyér-

-

231.-

telmü a "kisgazda" elnevezős...
2'(3./ IJagy. Stat. Közi. Uj sor. 83. kötet 185. old.
277./ PPSK vármegye általános ismertetője és cimtára
./Bp. 1931./ V. körzet 203. old.
278./ Nagykőrösi Hiradó, 1927. ,április 17.
279./ PmL, PPSK vm. alispánja biz. 91/1928.
280./ Közli: Duna-Tisza közi Nagykőrösi Hirlap 1928. okt.
28.
281./ PmL, PPSK vm alispánja biz. 75/1929..
282./ PmL NkO, Nk. pofig. mest. biz. 6/1930.

R
283./ Nagykőrösi Hiradó, 1929. november 24.
284./ PmL NkO, Nk. !igy. jkv. 1929. április 19.
285./ u.o.
286./ PmL NkO, Nk. polg.mest. eln. 553/1929.
287./ Dezső Kázmér a következő iparágak fejlesztését tartotta érdemesnek: konzervgyár, uborkasavanyitó - mert
uborkatermesztéssel kb. 2500 család foglalkozik Nagykőrösön - , téglagyár, bőrgyár, tollfeldolgozó üzem
valamint seprő- és kefegyár. Véleménye szerint ezeknek az iparágaknak van alapanyaguk a városban.
288./ Nagykőrösi Hiradó, 1929. julius 28.
289./ Nagykőrösi Hiradó, 1929. december 10.
290./ PmL Nk0, Nk. polg. mest. biz. 5/1930.
291./ PmL NkO, Nk. polg.mest. biz. 32/1931.
292./ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln. 85/1930.
293./ PmL NkO, Nk. polg. mest. eln. 151/1930.
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294./ A nagykőrösi gazdasági kiállitás tájékoztatója /Nagykőrös város kiadványai III./ 3-4. old.
295. Nagykőrösi Hiradó, 1930. julius 15.
296./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1930. aug. 29.
297./ PmL NkO, Nk. polg. meat. biz. 32/1931.
298./ PmL NkO, Nk. polg. mest. biz. 8/1933.
299./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1930. dec. 12.
300./ PmL N k0, Nk. polg. mest. biz. 8/1933.
301./ u.o.
302./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1931. január 9.
303./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1931. március 13.
304./ PmL NkO, Nk. polg. mest. biz. 103/1935.
305./ PmL NkO, Nk. polg. mest. biz. 8/1933.
306./ PmL NkO, Nk. pofig. mest. biz.103/1935.
307./ PmL Nk0, Nk. kgy. jkv. 1932. ápr. 30. 216. kgy. sz .
308./ Nagykőrösi Hiradó, 1932. február 7. Indokuk: a
termelők ősszel - szorult helyzetükben - olyan nagy
mennyiségben dobták piacra a baromfit, hogy a cég
nem tud honnan felvásárolni....
5596// tk-L. 1J)
J Cl / PmL IVr1V,
T1,.n 1vrL.
TT1
1 r.. ile t1- . JJJ
1 932.
JiiJ•
polg.
~

~

»

310./"A téli óta alig csökkent a munkanélküliség Nagykőrösön"
Nagykőrösi Hiradó, 1932. junius 26.,
'311./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1932. aug. 27. 377. kgy.sz .
312./ PmL NkO, Nk. polg. mest. biz. 8/1933.
313./ Nagykőrösi Hiradó, 1933. január 5.
314./ PmL NkO, Nk. polg. mest. ir . 2733/ki. 1933.

•
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315./ GUNST: A.mezőgazdaság.... 72. old.
316./ PmL NkO, Nk kgy. jkv. 1933. aug. 21.
317./ Pr- I

polg. meet. biz. 131/1934.

318./ PmL Nk0, Nk. polg. mast. biz. 20/1936.
319./ Nagykőrösi Hiradó, 1934. május 6.
320./ PmL NkO,Nk. pofig. meet. biz. 20/1936.
321./ PmL NkO, Nk. kgy. jkv. 1935. október 12 407.kgy.sz .
322./ PmL NkO, Nk. polg. mast. ir . I. 815/1935.
323./ tieJ Nk0, Nk. polg. melt. biz. 20Vl936.
324./ Na ±gykőrösi Hiradó, 1936. szept. 6.
325./ Duna-Tisza közi Nagykőrösi Hirlap, 1937. március 13 2.
326./ PmL NkO, Nk. polg. meet. biz. 10/1939.
321./ Duna-Tisza közi Nagykőrösi Hirlap, 1937. febr. 23.
328./ u. a. 1938. november 22.
329./ PmL Nk0, Ilk. polg. mast. biz. 4/1932.
330./ LACKÓ MIKLÓS: Nyilasok, nemzetiszociálisták 1935-1944
Kossuth ,1966. 35. old.

331./ Magyarország története VIII. köt. /Főszerk: RáNKY Gy./
836. old.
332./ Az 1931-es választásokra vonatkozó adatokat 1d: PmL
NkO, Nk. polg. meet. biz. 56/1931.
333./ Nagykőrösi Hiradó, 1931. augusztus 23.
334./ PmL NkO, Nk. oolg. mast. ir . 517/1932.
335./ Nagykőrösi Hiradó, 1932. május 1.
336./ Nagykőrösi Hiradó, 1931. január 6.
337./ Nagykőrösi Hiradó, 1931. augusztus 2.
338./ Nagykőrösi Hiradó, 1931. április 10..

- 234.339./ P!L fkO, IIk. polg. meat. biz. 7/1934.
340./ PmL I'Ik0, ;1k. 'polg. most. biz.18/1937.
341./ LACKÓ Miklós: Nyilasok.... 35. old.
342./ u.o. 18. old.
343./ PmL NkO, Nk. pofig. meat. biz. 18/1937.
344./ PmL IMO, I'Tk. polg. meat. ir . III. 614/1935.
345./ u.o.
346./ H agykőrösi Hiradó, 1932. december 6.
347./ PmL NkO, Nk. polg.mest. biz. 5/1934 7
348./ PmL NkO, N. 'polg. meat. biz. 7/13133.
349./ PmL Nk.O, Nk. polg. meat. biz. 6/1938.
350./ Nagykőrösi Hiradó, 1933.junius 25.
351./ UBDIXIBIE SZAKÁCS lIikolós: Kaszáskeresztesek /Kossuth
1963/ 87.old.
352./ u.o. 92. old.
353./ PmL Iák0, I'ik. polo. meat. biz. 7/1934.
354./ Nagykőrösi Hiradó, 1935. október 27.
355./ PmL NkO, i';'.:. polo. meat. biz. 49/1934.
356./ PmL NkO, Nk. 'polo. meet. biz. 29/1934.
357./ Nagykőrösi K ö zlöny, 1934. november 11.
358./ PmL Nk0, Nk. poly. meat. eln..4/1935.
3597/ PmL Jk0, M. polo. meet. biz. 29/1934.
360./ Nagykőrösi Hiradó, 1935. április 7.
361./ PmL Nk0, Ilk. pofig. meet. biz. 34/1935.
362./ PmL MO, ITk. polg. meat. ir . I. 638/1935.
363./ PmL NkO, ilk. 'polg. meet. biz. 34/1935.
364./ SIPOS Péter: Liilotay István 'pályaképéhez /Századok,
1971. 3-4. szám/
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365./ Nagykőrösi Hiradó, 1935. junius 2.
366./ Czakó 3álint :politikájára az ellenzékiség volt jellemző, ő volt a kétpiselőtestületben "az ellenzék". Politikai állásfoglalásától . függetlenül ellenzett mindent,
amit a város vezetősége csinált vagy tervezett.
367./ PmL NkO, Nk. polg. meat. biz. 12/1936.
368./ PmL, PPSK vm főispánja biz. 12/1937.
369./ 1ml NkO, Nk. polg. mest. biz. 18/1937.
370./ u.o.
371./ PmL, PPSK vm főisp. biz. 12/1937.
372./ PmL Nk0, Nk. polo. pest. ir . I. 1825/1936.
373./ PmL, PPSK vm főisp. biz 12/1937.
374./ PmL ITk0, Ik. polg. melt. biz. 18/1937.
375./ Duna-Tisza közi Nagykőrösi Hirlap 1937. junius 22.

376./ PmL NkO, Nk. polg. meat. biz. 18/1937.
377./ u.o.
378./ PmL NkO, Í . polg.mest. biz. 12/1938.
379./ PmL , PPSK vm főisp. biz. 12/1937.

380./ Duna-Tisza közi Nagykőrösi Hirlap, 1938. junius 12.
381./ u.a. 1938. junius 21.
362./ PmL TKO, =Tk. polg. meat. biz. 12/1938.
383.0 u.o.
384./ PmL Nk0, Nk. polg. meat. biz. 216./1938.
385./ PmL NkO, ilk. polg. meat. biz. 5/1939.
366./ Nagykőrösi Hiradó,

1939. január 17.

387./ hagykőrösi Hiradó, 1939. május 2.
388./ PmL NkO, T1k. pofig. meat. biz. 5/1939.
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309./ Az 1939 • évi országgyülési választása soráll a nagykőrösién a lajosmizsei választókerületek egy körzetet alkottak,

